Ezgi Diyarıdan Türküler

Pabucumun Beli Kırık Sürürüm
Pabucumun beli kırık sürürüm aman
Kaçan ben yarimi görsem sarhoş bir hoş görürüm
Görürüm de yar yoluna ölürüm aman

Sayfa 1

Gönlüme sulanı kıldı bugünü
Padişah fermanı bozdu bugünü
Beni astıracak ferman kalmadı
Kaynak: İpek Bayrak

Çöz Aslı'm göğsünün aman düğmelerini
Sararsın okşarsın aman gül memelerini

Padişah Katlime Ferman Dilese

Beşyüz dedikleri aman binin yarısı aman
Aldılar kaçtılar gecelerin yarısı
O yarin saçları da altın sarısı

Padişah katlime ferman dilese
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
Cellatlar karşımda satır bilese
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan

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
Pabucumun belleri gırık sürünür
Kısa cepken geymiş de fistan görünür
Pabucumun belleri değil de kenarı
Kaç gün oldu görmemişim ben o yari
Pabucumun üstünde olur bağları
Unuttuk canım yaşayanı sağları

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

Kaynak: İsmail Cura

Pir Sultan Abdal'ım derim vallahi
Ölsem terk eylemem piri billahi
Huzur-ı mahşerde dilerim Şah'ı
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan

Padişah Fermanı

Kaynak: Pir Sultan Abdal

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
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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
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Sayfa 2

Alem Remzi'den razı
Sefil Ersun riyakarı neylesin
Sözlerine yalan katsın söylesin
Bundan böyle bildiğini eylesin
Hiçbir meramımı sormam o yare

Aleme bir gül gerek
Yiğitlere pir gerek
Menzile varmak için
Remzi'yi bilmek gerek

Kaynak: Sefil Ersun
Kaynak: Arif Çelik

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

Palan Dağı Dumandır
Palan dağı dumandır
Erzurum dolu kardır
Ben yardan ayrılalı
Yüreğim dolu kandır
Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam
Palan Dağında kar var
Erzurum'da kimim var
Yardan haber gelmedi
Yüreğim ona yanar
Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam

Kaynak: Muhlis Akarsu
Kaynak: Kadir Algın

Pala Remzi
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
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Palan Dağı Dumandır
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
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Kaynak: Aziz Yıldız

Palanganın Evleri
Palanganın evleri
Yayılır develeri
Onbeşinde yar sevdim
Sallıyor mendilleri
Hadi bas gidelim
Toz kalka kalka
Palangadan toz kalktı
Kesireden kız kalktı
Onbeşinde yar sevdim
Cümle alem göz kaktı
Hadi bas gidelim
Toz kalka kalka

Sayfa 3

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
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

Kaynak: Süleyman Uğur

Pancar Pezik Değil Mi

Palu Köprüsü

Pancar pezik değil mi
Ciğer ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı
Bana da yazık değil mi

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

Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
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

Kara kuşum havada
Yavruları yuvada
Kızlar kahve kavurur
Çıngırdaklı tavada

Köprü başı bağlansın
Halay çekin sallansın
Beni sevdim el götürdü
Saran murad almasın

Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
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

Kaynak: Veli Kangal

Pancar Pezük Değil Mi

Pamuk Tarlasına Uğradı Yolum

(Esmerim güzelim) Pancar pezük değil mi
(Esmerim güzelim) Ciğer ezük değil mi
(Esmerim güzelim) Ben sevdim eller aldı
(Esmerim güzelim) Bana yazık değil mi

Pamuk tarlasına uğradı yolum
Tarlada ağanın çölde ağanın

(Esmerim güzelim) Gezerim yan yana
(Esmerim güzelim) Yüzün çevirmez bana
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(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

Parasızlık (Haber Aldım)

Sayfa 4

Alan dünya değil misin
Ali bindi Düldül ata
Âşık dayanır firkate
Boz kurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin
Ali'nin Düldül'ünü alıp
Arslanını dağa salıp
Yedi kere üste kalan
Dolan dünya değil misin

Üç gün önce haber aldım
Yetişti dün parasızlık
Girdi gönlümün şehrine
Kurdu bir han parasızlık

Ah şu kaşa ah şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed'i bir ham beze
Saran dünya değil misin

Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik

Yetik Kul Himmet'im yetik
Gerçeğin eteğin tutup
İnsan gül ot gibi bitip
Dolan dünya değil misin

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

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

Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik

Padişah değilem çıksem otursam
Saraylar kursam da asker yetirsem
Hediyem yoktur ki dosta götürsem
İki damla yaştan gayrı nem kaldı

Kemal Yıldız’ı kul eden
Akan yaşını sel eden
Kardeşlerimi el eden
Yinede sen parasızlık

Mahsuni Şerif'im çıksam dağlara
Rast gelsem de avcı vurmuş marala
Doldur tüfeğini beni yarala
Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı

Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Kemal Yıldız

Pare Pare Yalan Dünya
Pare pare yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin'i
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Paşa Beyin Merdivenden Enişi
Paşa da beyin merdivenden enişi
Şıngır mıngır aman sahatının gümüşü
Yaktı beni can paşanın gülüşü
Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
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Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir

Sayfa 5

Doğramaya başladım
Vay ben seni görünce
Ağlamaya başladım

Paşa da beyin cıgarası elinde
Kanlı gömlek aman kolağasının belinde
Düşmüş o güzel zalimlerin elinde

Payas Ellerinde Bir Güzel Gördüm

Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir

Payas ellerinde bir güzel gördüm
İnci mi mercan mı dişi fidanım
Ak göğsünde güller açılmış
Bellisiz baharı kışı fidanın

Kaynak: Akif Yağcı

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

Patatesi Haşladım
Patatesi haşladım
Doğramaya başladım
Akşam yarim gelince
Ağlamaya başladım
Lahanayı haşladım
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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)
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
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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

Sayfa 6

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

Amanın da dumanın ben neler oldum
İçmeden serhoş oldum

Ayıp değil midir Adem'e mihnet
Başına çalınsın Haydar hurili cennet
Dostluk pazarında olma muhannet
Huri Kılman senin olsun sen benim

Ekin ektim yollara
Biçtirmedim ellere
Ben bir gizli yar sevdim
Bildirmedim ellere

Akarsu'yum böyle vereyim dursun
Senin aşkın onu Haydar yaksın kavursun
Anladım Ali'sin Canansın Nursun
Kanber Selman senin olsun sen benim

Amanın da dumanın ben neler oldum
İçmeden serhoş oldum
Kaynak: İbrahim Çilingir

Pazarı Aşk İçre Huri Güzeller
Pazarı aşk içre huri güzeller
www.ezgidiyari.com

Kaynak: Muhlis Akarsu

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
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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
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
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Sayfa 7

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
Kaynak: Aşık Zülali

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
Bu yarayı çeken aşık ölmez mi
Yar derdime derman kılmazsa eğer
Kaynak: Aşık Veli

Pek Yokuşmuş Cavırasar'ın Yolları
Pek yokuşmuş Cavırasar'ın yolları
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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: Bayram Bağdatlı

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

Sayfa 8

Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Kaynak: Hamza Efendi

Pencerede Perde Ben
Pencerede perde ben
Yeni düştüm derde ben
Yardan evvel ölürsem
(Baygın Hamidem)
Nasıl yatam yerde ben
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
Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Kaynak: Yöre Ekibi

Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni

Pencerede Şişesin

Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam

Pencerede şişesin (canım oy dilber)
Gül ile menevşesin (dilber oy dilber)
Benim düştüğüm gibi (canım oy dilber)
Pencereden düşesin (dilber oy dilber)

www.ezgidiyari.com

25.04.2018 06:44:43

Ezgi Diyarıdan Türküler

Pencereden bakıyor (canım oy dilber)
Kitap almış okuyor (dilber oy dilber)
Perçemine yağ sürmüş (canım oy dilber)
Yel estikçe kokuyor (dilber oy dilber)
Kaynak: Dursun Uzel

Pencerede Tül Perde
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
Gel gel Kız Bahri
Saraydım seni bari
Sevdim de alamadım
Terkedim bu diyarı
Pencereye çık görüm
Zülüflerini örüm
Üç gündür görmemişem
Seni kimlerden sorum
Kaynak: İlhan Erten
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Sayfa 9

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
Pencereden bakıyor öldürdün beni oğlan
Hele neler yapıyor yandırdın beni oğlan
Göysüne bir gül takmış öldürdün beni oğlan
Yel estikçe kokuyor yandırdın beni oğlan
Pencereden atla gel öldürdün beni oğlan
Şalvarını topla gel yandırdın beni oğlan
Sen babandan korkarsan öldürdün beni oğlan
Kılıcını alda gel yandırdın beni oğlan
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
Tabip getir yarama bak
Penceresi yeşil yaprak
Mamoş giyer siyah kalpak
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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

Sayfa 10

Eşime de yelek dar geliyor
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey
Penceresi siyah perde
Nasıl düştüm ben bu derde
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak

Ben bu dertten iflah olmam
Nasıl yatam kara yerde
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Evlerinde koyun kuzular
Vuruldum ben yaram sızılar
Öldüğümü aramam ben
Yetim kaldı yavru kızlar

Penceresi içli dışlı
Benim yarim yan kılıçlı
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak

Dediler yarin geliyor
Fidan boylu inci dişli
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Kaynak: Fikret Memişoğlu

Pencereden Kar Geliyor
Pencereden kar geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor ben öleyim
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
Pencereden kar geliyor
Arkama baktım yar geliyor
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey
Terzi kolların kırılsın
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Kaynak: Bilinmiyor

Pencereden Kar Geliyor
(Aman annem)
Pencereden kar geliyor
Gurbet bana zor geliyor
(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
Kaynak: Cemil Cankat

Pencereden Taş Gelir
Pencereden taş gelir (Balam leyli kurbanın olam)
Ela gözden yaş gelir (Leyliyem leyli)
Yari bana verseler (Balam leyli kurbanın olam)
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Sayfa 11

Allaha da hoş gelir (Leyliyem leyli)
(Bağlantı)
Leyliyem yaralıyam
Leyli kurbanın olam
Ben bu dağın maralıyam
Leyliyem leyli
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)

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

Kaynak: Şakir Şener

İki göz biraraya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
Pencereme bu gece ay düşse

Pencereden Taş Gelir

Kaynak: Murat Hasarı

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)

Penceremin Altında (Kara Leyli)

Bağlantı

Telleri burma
Rengi de hurma
Uzakta durma
Boynunu burma (gel beri beri oy can alan beri bah)
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)
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
Uzakta durma
Boynunu burma (gel beri beri oy can alan beri bah)
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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

Pencerenin Altında
Pencerenin altında da (Abeyim)
Zerdali dalı mısın
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Düşkün düşkün duruyon da (Abeyim)
Benden sevdalı mısın
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

Penceresi Cam Cama Muallim
Penceresi cam cama muallim
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Sayfa 12

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
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
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Gir koynuma sür safa
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 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

Sayfa 13

Penceresi yeşil boya
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

Bağlantı
Penceresi yeşil boya
Sen uğrattın beni huya
Altı kekil üstü oya

Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Penceresi püskül müskül
Yâr ne dedim bana bana küstün

Bağlantı
Penceresi kafes mafes
Kafesten alırlar nefes
Yarimin başında dal fes

Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Penceresi yeşil boya
Sen uğrattın beni beni huya

Bağlantı
Kaynak: Remziye Ataman

Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi

Penceresi Yeşil Perde

Kaynak: Ahmet Çopur

Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni derde
Ak tavanlı yüksek evde

Penceresi Yeşil Perde

Eğmelendi eğmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Üç o yandan beş bu yandan
Çifte göğüs eğmelendi
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Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni derde
Penceresi yeşil boya
Ben vurgunum sizin soya
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Penceresi püskül müskül
Ne dedim de bana küstün
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

Sayfa 14

Sonsuzluk uykusu sarmış bedeni
Uyan dedim uyan duymuyor beni
Nicedir matemin sefil Çağlari
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

Çay başında gördüm seni
Kaşlarından bildim seni
İnkar etme sevdim seni

Kaynak: Aşık Haydar Aslan

Benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay
Saysana liraların beşini vay vay

Virane bahçede ağlıyor dallar
Bülbül zara gelmiş güller perişan
Aşk için çırpınan biçare haller
Yare doğru giden yollar perişan

Kaynak: Rüştü Eriç

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
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Perişan (Virane Bahçede)

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
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Başım dumanlıdır rüzgar kar etmez
Seher vakti esen yeller perişan
Kaynak: Aşık Şahsenem Bacı

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: Pir Sultan Abdal

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
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Sayfa 15

Süpürgeler uzamışlar nereye
Akşam sabah bakıyorlar dereye
Sararmıştır tam boyları yarıya
Girmez olsa idim perişan gördüm
Domatesler başın yana atmışlar
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
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Perişanım perişanım
Razı olmaz güldüğüme
Birgün rahat olduğuma
Çok sevinir öldüğüme
Perişanım perişanım
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

Sayfa 16

Hanım Sen Dertlisen Ben Yaralıyam
Derdi Nişanlıyam Özge Malıyam
Kırıldı Kol Kanadım Yanıma Düştü
Kaynak: Yöre Ekibi

Perşembe'nin Düzleri
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

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

Derenin kıyısında
Su verdim patlıcana
Bu fakir kurban olsun
Güzelim yürü
Sendeki tatlı cana
Sürmelim aman
Bağlantı

Kaynak: İsmet Çınar

Kaynak: Muhsin Tercan

Perşembe Gününde

Peşkeştir (Bir Zülfü Anbere)

Perşembe Gününde Çeşme Başında Gözüm
Bir Alagöz Hanıma Düştü
Kaşın Oynattı Gözünde Güldü Gülende
Kadası Canıma Düştü

Bir zülfü anbere qaşı peykere
Bir gözü xumara canım peşkeşdir
Bir ruxi - ehmere yüzü qemere
Bir dişi gövhere canım peşkeşdir

Eleskerem Her Derdi De Allıyam

Bir lebi şirine dili şekere
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Sayfa 17

Bir sine mermere şahı heydere
Bir qeddi er'ere taze növbere
Bir bele dilbere canım peşkeşdir

Hop cilveli cilveli
Kaşlar gözler sürmeli

Bir ismi ezbere endamı tere
Bir cavan bestere gözel düxtere
Bir eşki extere çox sitemkare
Cuma'yam aşkara canım peşkeşdir

Peşkir astım sicime
Güvenme el piçine
Yar üstüne yar sevmiş
O da gider gücüme

Kaynak: Aşık Molla Cuma

Hop cilveli cilveli
Kaşlar gözler sürmeli

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
Kaynak: Yöre Ekibi

Peşkir Çektim Direkten
Peşkir çektim direkten
Bir of çektim yürekten
Benim derdim dert değil
Hekim gelsin Frenk'ten
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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
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Uy amman aldı dağları duman
Kaynak: Yöre Ekibi

Peştemalin Bağları
Peştemalin bağları da
Duman aldı dağları
Nere koydun gidirsen de
Geldi murat ayları
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
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Sayfa 18

Evlerinin direği vay vay vay
Kardan beyaz bileği vay vay vay
Yarindan ayrılanın vay vay vay
Elbet yanar yüreği vay vay vay
Kaynak: Yöre Ekibi

Pınar (Sen Bana Mı Ağlıyorsun)
Sen bana mı ağlıyorsun
İki gözü yaşlı pınar
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
Pınar başının gülünde vay vay
İbrişim kuşak belinde
İpek mendil var elinde
Kaçmam diye söz ediyor
Ark altında su doldurur
Zülüfünü yel kaldırır
Bakışı adam öldürür
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Kaçmam diye naz ediyor

Sayfa 19

Pınar Başında Durma

Pınar Başı Ben Olayım

Pınar başında durma
Pınarı bulandırma
Senin yarin burda yoğ
Gözlerin dolandırma

Pınar başı ben olayım
Bulanırsam bulanayım
Verin benim sevdiğimi
Dilenirsem dileneyim

Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı

Çek kayıkçı küreğini
Deniz dalgalı dalgalı
Köyünüzden bir yar sevdim
O da benden de sevdalı

Pınar başı su başı
Kemandır yarin kaşı
Ben yardan ayrılalı
Durmaz gözümün yaşı

Bağlamam vardır boyalı
İçi bülbül de yuvalı
Böyle sevdaya düşmedim
Ben anamdan doğalı

Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı

Kaynak: Ahmet Duman

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
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Kaynak: Yöre Ekibi
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Pınara vurdun kazma
Güzeller bağlar yazma
Yar üstüne yar sevdim
Yaradan günah yazma
Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı
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
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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 -OrjPınar başından bulanır
Sen de çok mallar talanır
İner ovayı dolanır
Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu
Hiç ovaya inmedin mi
Gam gussadan doymadın mı
Aşk oduna yanmadın mı
Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu
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
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Sayfa 20

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)
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
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Sayfa 21

Gazel döksem bağlar gibi
Altın olsam dağlar gibi
Kıymetimi bilen olmaz

Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar

Karun gibi akçam olsa
Türlü libas bohçam olsa
Yalan dünya bahçam olsa
Benden bir gül alan olmaz

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

Talibim der ki n'olurum
Mekanı nerde bulurum
Korkarım garip ölürüm
Mezarımı bilen olmaz

Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar

Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Pınar Seni Neydip Neydip Netmeli

Pınar Olsam Çağlar Gibi 2

Pınar seni neydip neydip netmeli
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

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
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Kaynak: Serdar Yıldız

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
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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
Yandım kızlar bir su verin pınardan
Pınardan aman pınardan aman

Sayfa 22

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
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam

Pınar senin ayağını kazarlar
Kazarlar da inci mercan dizerler
Top top olmuş geziyorlar güzeller

Kaynak: Sıddık Doğan

Yandım kızlar bir su verin pınardan
Pınardan aman pınardan aman

Pınara varmadın mı
Su alıp gelmedin mi
Seni efenin kızı
Hiç gelin olmadın mı

Kaynak: Bilinmiyor

Pınara Varmadın Mı

Pınara gel ki görem
El uzat bir gül verem
Dur dur dursene
Dur bir haber versene

Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin

Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam

Bu pınar eşme pınar
Derdimi deşme pınar
Yar yanına gelende
Su ver söyleşme pınar

Ayağında yemeni
Niye almadın beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene

Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin

Pınara Gel Ki Görem

Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
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Kaynak: Mukim Tahir
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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
Güzeller sever gezmeyi
Çirkinler bağlar yazmayı
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Pınarın başında ceviz
Cevizin dalları semiz
Aman yar nerde eviniz
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Pınarın başında iğde
İğdenin dalları yerde
Aman yar eviniz nerde
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Kaynak: Emel Akçay

Pınara Vurdum Kazmayı
Pınara vurdum kazmayı gülüm aman
Güzeller bağlar yazmayı
Güzel yar terk ede gezmeyi gülüm aman
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alaydım seni
Pınarın başında havuz gülüm aman
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Sayfa 23

Havuzda oynar kılavuz
Güzel yar evde de yalınız gülüm aman
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alaydım seni
Kaynak: Bilinmiyor

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
Bakırtepe önünde
Ziyareti yanında
Sıralanmış yiğitler
Buluşur dost bağında
Ayrı gayrı durulmaz
Dost olanlar darılmaz
Muhabbetin yok ise
Can bedene sarılmaz
İsmail can damarım
Sevgi bulsam yamarım
Misali dostun arar
Bulamazsa yanarım
Söz: Adem Aslandoğan (Misali)

Pınarın Başı Güzel
Pınarın başı güzel
Dibinin taşı güzel
Kurban olim o yare
Kirpiği kaşı güzel
Yol üstünde bir gelin
Kemere koymuş elin
Kızınan pazar olmaz
Seni severem gelin
Dam başında kediler
Miyav miyav dediler
Körolası kediler
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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
Kaynak: Ahmet Özkan

Pınarın Başına Yağmaz Mı Dolu
Pınarın başına yağmaz mı dolu
Yarinden ayrılan olmaz mı deli
Günde on beş kere gördüğüm yari
Şimdi herşeylerden vazgeçti gönül
Aman ben yandım şaşırdım kaldım
Ellerin köyünde eğlendim kaldım
Pınarın başında esmesin yeller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Yarimin methini etmesin eller
Şimdi herşeylerden vazgeçti gönül
Aman ben yandım şaşırdım kaldı
Ellerin köyünde eğlendim kaldım
Kaynak: Osman Pehlivan

Pınarın Başında Ben Gördüm Onu
Pınarın başında ben gördum onu
Siyahtır şalvarı pembedir yanı
Yandım le le le pembedir yanı
Güzel sevenlerin bu mudur sonu

Sayfa 24

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
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

(Baglantı)
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Sayfa 25

Oy güzel güzel
Salınıp gezer
Bağrımı ezer

Zincire vuruldun, zındanda yattın
Zorbalık önünde, Pir Pir, eğilmez baştın
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal

Pınarın başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçücüktü şimdi büyümüş

Yoksulun, yetimin hakkını savundun
Zulma karşı geldin, o yüzden öldün
Gönül bahçemizde, Pir Pir, kırmızı gülsün
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal

Oy güzel güzel
Salınıp gezer
Bağrımı ezer

Söz: Rıza Aslandoğan

Kaynak: Enver Demirbağ

Dün gece dün gece seyrim içinde
Serim ağlar ağlar Pir sultan deyi
Gündüz hayalimde gece düşümde
Düşlerde ağlaşır Pir sultan deyi

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
Kaynak: Hamdi İbrahim

Pir Aşkına (Hudey Hudey)

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
Daim yeldiğimiz kudretin narı
Halka teslim ettin o şirin canı
Dostlar da ağlaşır Pir sultan deyi

Hudey hudey pir aşkına
Pir Hacı Bektaş aşkına
Dem bu demdir ey aşıklar
Çalalım haydar aşkına

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hudey hudey yar aşkına
On iki imam aşkına
Cem bu cemdir ey aşiklar
Vuralım kırklar aşkına

Pir Sultan'ım şu dünyaya
Dolu geldim dolu benim
Bilmeyeneler bilsin beni
Ben Ali'yim Ali benim

İnce hudey nur aşkına
Nur-u Muhammed aşkına
Can bu candır ey aşıklar
Kurbanız mevla aşkına

Coşma deli gönlüm coşma
Coşup da kazandan taşma
Üçyüz altmış tane çeşme
Serçeşme'nin gönlü benim

Kaynak: Sabit İnce

Çarşılarda dolanırım
Ben Hakk'ım Hak'tan gelirim
On iki imam hak bilirim
Dedikleri deli benim

Pir Sultan Abdal
Kendin öldün, amma bizce dirisin
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal
Koca Haydar, ozanların Pirisin
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal

Pir Sultan'ım Şu Dünyaya

Kılıcın kırk arşın uzar
Münkirin kökünü kazar
Çarşı pazarlarda gezer
Dedikleri deli benim

Ozanlığı Bedrettin`e dayattın
www.ezgidiyari.com

25.04.2018 06:44:43

Ezgi Diyarıdan Türküler

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

Sayfa 26

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

Söz: Ozan Biçare (Hali Şahin)
Kaynak: Colikzade Mıla İbrahim

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

Pirin'in Köprüsü Dardır Geçilmez
Pirin'in köprüsü dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Aman bre annem babam dayanamaycam
Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam
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

Mihnetiyim ayrılmadım yolumdan
Örnek aldım deyişinden dilinden
Ben senin aşkından senin elinden
Öldüm de dirildim Pirim Pir Sultan

Aman bre annem babam dayanamaycam
Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam

Söz: Aşık Mihneti

Kaynak: Bilinmiyor

Pirimi Ali Bilirim

Piro Bugün Yaram Azdı
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Sayfa 27

Piro bugün yaram azdı
Her paresi beş eylendi
Kalmadı baharı yazım
Geldi başa kış eğlendi

Bu yolda rehbersin dön pirocan
Ser çeşmenin başı ak pirocan

Piro gündür gelir geçer
Kimi konar kimi göçer
Bu bedenim kaldı naçar
Bunca yıldır boş eğlendi

Pizğot Mahlesinde Yanda Köşede

Piro gönül havalandı
Seyran eyleyip sallandı
Beyhude döndü dolandı
Bir zaman sarhoş eylendi
Piro karlar erimedi
Yarsız devran yürümedi
Böyle zulüm görülmedi
Dert bana kardaş eylendi
Naz elinde kaldı nazım
Barışmaya tutmaz yüzüm
Kan içinde iki gözüm
Süze geldi yaş eğlendi

Kaynak: Zeynel Aba

Pizğot mahlesinde yanda köşede
Şeker şerbetleri billur şişede
Aldım ele içemedim ağlarım
Gitti Gudasev’e toprağı taşı
Irmak gibi aksın gözünün yaşı
Ne babası bilsin ne de kardeşi
Sevduceğum gitti ona ağlaram
Yürü dilber yürü güzeller şah-ı
Dünyada murada eremeyesin
Yedi yıl yatasın bir yan üstüne
Ermeyesin muradına dostuna
Susanırsan su verenin olmasın
Yılan çayan ile dolsun mezarın
Bu dünyada bırakılır düzenin
Seni de perişan eylesin felek

Piro gider can bedenden
Medet umam Azrailden
Erkan Yoksuli bilmeden
Şimdi her şey düş eylendi

Yayla evinde geldi gözüme
Kaymaklı elini vurdu yüzüme

Söz: Erkan Yoksuli

Kaynak: Ömer Hoca

Pirocan (Ala Gözlü Pirim)

Poladik Türküsü

Ala gözlü pirim sen nerde kaldın
Urum ellerinde yarin dillerinde
Gel pirocan

Poladık'in çimeni
Hele görün gideni
Bel kıvırır kızları
Biri seviyor beni

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
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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
Vay neyim neyim neyim
Poladik benim gülüm
Ardahan benim ilim
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Kardeş ben Göleliyim
Elinde ekmek testi
Bir hızla geldi geçti
Elli gencin içinde
Tek geldi beni seçti
Vay neyim neyim neyim
Poladik benim köyüm
Ardahan benim ilim
Kardeş ben Göleliyim
Kaynak: Sırrı Arpaç

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 soyulur mu
Tadına doyulur mu
Bir kerecik sarmayla
Kolların yorulur mu
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
Portakal dilim dilim
Gel otur benim gülüm
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Sayfa 28

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
Bağlantı
Kaynak: Nafi Budak

Portakal Dilim Dilim
Portakal dilim dilim
Geliyor benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Kurusun ağzım dilim
Neyliyem neyliyem bülbül yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Altınım var bir tane
Ben onu takar mıyım
Güzel yarim dururken
Çirkine bakar mıyım
Neyliyem neyliyem bülbül yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Kaynak: Köy Hanımları

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
Günü doldu gidecek
Onun orda yari var
Beni burda nidecek
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Gız o yanı bu yanı
Dön yönünü bu yanı
Irmağı geçti gelin
Çevresi düştü gelin
Salın boyun göreyim
Gençliğim geçti gelin

Sayfa 29

Memduh beyi sorarsan
Çetelerin başları
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme

Gız o yanı bu yanı
Dön yönünü bu yanı

Memduh beyin elinde de bağlama
Kömür gözlü Ayşe'm bana ağlama
Ben asker oldum gidiyorum
Bana gönül bağlama
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Bilinmiyor

Portakalım Tekerlendi

Portukalım Çaya Düştü

Portakalım tekerlendi
Yanısıra şekerlendi
Benim yarim siperlendi
Gel benim zülfü siyahım

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 küçük kıza
Gel benim zülfü siyahım
Kaynak: Cavit Erden

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
www.ezgidiyari.com

Benim gönlüm sana düştü aman
A canım portukal aman aman
Senin gönlün kime düştü
Mav’ela gözlü elmas portukal aman
Bağlantı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Pos Pos Köprüsü
Pos-Pos köprüsünü seller mi aldı
Fethiye'nin yavrusunu eller mi aldı
Gelme annem kum içindeyim
Sen beni bilemezsin kan içindeyim
Ben ne ettim ne ettim teyzeme gittim
Teyzemden gelir iken can telef ettim
Gelme annem gelme kum içindeyim
Sen beni bilemezsin kan içindeyim
Uyu Halil uyu agacın altında
Fethiye'yi de vurdun dutun altında
Gelme annem gelme kum içindeyim
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Sen beni bilemezsin kan içindeyim

Sayfa 30

Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı

Kaynak: Reşit Salim
Kaynak: Abdurrahman Yağdıran

Posta Yollarını Dolanıyorum
Posta yollarını dolanıyorum aman
Yitirdim yarimi aranıyorum aman
Bir çift selamına güveniyorum aman
(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
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı
Yarim gitti gideli
Mektubun almaz oldum
Yoluna baka baka
Eridim deri kaldım
Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı
Gitti gurbet eline
Selam saldım yel ile
Yare mektup gönderdim
Kavuştu mu eline
Postacı postacı
Canım gülüm postacı
www.ezgidiyari.com

Potin Bağım Çözüldü
Potin bağım çözüldü
Bağla da sevdiğim bağla
Ben askere gidiyom
Ağla da sevdiğim ağla
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
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
Potinim boyalıdır mendilim oyalıdır
Yardan ayrı kalmışım yüreğim yaralıdır
Potinimin kenarı evde koymuşum yari
Elin yabanı olduk ben bilmem bu diyarı
Potinimin yüzüne indim gurbet düzüne
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Gündüz hayalde yoksan gece gel gir düşüme
Kaynak: Ferman Baba

Sayfa 31

Püskülü neden yaparlar (Aman)
Telden ipekten yaparlar (Aman)
Yapar beylere satarlar (Aman)

Potinimin Tabanı

Oynan kızlar döne döne (Aman)
Ben kül oldum yana yana

Potinimin tabanı
Yabanidir yabani
Ya vururum babanı
Ya alırım ablanı

Kaynak: Yöre Ekibi

Potin bağım çözüldü
Bağla sevdiğim bağla
Ben askere giderim
Ağla sevdiğim ağla

Püsküllüdür püsküllü
Ala gürgenin dalı
Kız babandan mı kaldı
Yalan dünyanın malı

Açtırdım şemsiyemi
Vursun serinlik sana
Küçüksün be yavrum
Uymaz gelinlik sana

Gürgen vardım dibine
Patar alırım patar
Anan sevmiyo seni
Benim sevdiğim kadar

Köprü altında testi
Kemer belini kesti
Karşıdaki yanpesli
Şimdi buradan geçti

Gürgen vardım dibine
Oyma alırım oyma
Aldattın beni yarim
Genç yaşlarına doyma

Kaynak: Sabri Gencer

Kaynak: Mustafa Tahmaz

Püsküllüdür Püsküllü

Pukeleka (Guze Yena Daye)
Guzê Yena Dayê Berbena
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
Püskül pencereden uçtu (Aman)
Uçtu da deryaya düştü (Aman)
Benim gönlüm sana düştü (Aman)
Oynan kızlar döne döne (Aman)
Ben kül oldum yana yana
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