Ezgi Diyarıdan Türküler

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
Aşkın zincirini üzem deli olam dağa düşem
Sensin dün-ü gün endişem bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra bana seni gerek seni
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
Yunus çağırırlar adım gün geçdikçe artar od'um
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni
Kaynak: Yunus Emre

Saba Selam Eyle
Saba selam eyle gül yüzlü yare
O mübarek hatırcığı hoş mudur
Ben bendesi ayrı olalı gözden
Kadrin bilmezlere hali hoş mudur
Canan bizim kıymetimiz bilmedi
Bu çeşmimden akan yaşı silmedi
Çok zamandır bir selamı gelmedi
Bilmem o zalimin bağrı taş mıdır
Mustafa'm da yollarını gözetir
Rakip açmış zülüflerin düzetir
Olur olmaz sitemlerin bizedir
Adulara bade içmek iş midir
Kaynak: Kul Mustafa

Sabah Erken Güneş Vurur Duvara
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Sayfa 1

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
Kaynak: Yöre Ekibi

Sabah Erken Kalktım Dereler Buz
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
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
Tarih dokuz yüz seksen gün yirmi üç mart
Biri hasret gömleğini bir daha giydi
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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

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

Sayfa 2

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
Kaynak: Ahmet Cankat

Sabah İlen Kız Çeziyi Alini
Sabah ilen kız çeziyi alini
Saram dedim saraylı gelini
Sarsam incidürüm ince belini
Ahın ile aşgın beni yandurur
Yandırmazsa gül benzimi soldurur
Anam duysa babam beni öldürür
Sabah ilen kervan çıkar yokuşa
Kahküllerin birbirine takuşa
Ahdetmişim bir kerecik öpüşe

Ellere yar ellere
Bülbül konar güllere
Nice ki bi canım sağ
Vermem seni ellere

Sabah olsun ben bu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryat edeyim
Sen dururken ya ben kime ne deyim

Kaynak: Zaralı Halil

Kaynak: Mustafa Özgül

Sabah İle Sabah İle

Sabah Oldu Güneş Doğdu
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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
Aramıza düşman girdi yar bize gelmez oldu
Ko salınsın nazlı yarim yar gel akşam üstüne
Gelen geçen söz ediyor ben fakirin üstüne
Sabahın seher vaktinde üç güzel suya gider
İkisi suyun doldurur birisi de naz eder
Yeter ey sevdiğim yeter şimdi horozlar öter

Sayfa 3

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
Beş gardeştik aman efem
İndirdiler sayadan
Ayırdılar aman efem
Mustafa'yı aradan

Kaynak: Cemil Orhun

Seferberlik aman efem
Neler ettin sen bize
Kahbe düşman aman efem
Gıydın mı efemize
Alçak düşman aman efem
Gıydın mı efemize

Sabah Oldu Uyansana

Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Sabah oldu uyansana
Gül yastığa dayansana
Ölüyorum inansana a canım

Sabah Olsun Ben Şu Yerden

Ko salınsın nazlı yarim yar gel akşam üstüne
Gelen geçen söz ediyor ben fakirin üstüne

Uyan yarim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu

Sabah olsun ben şu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryad edeyim
Sen variken, ya ben kime kalayım
Uyan ey gözleri mestanem uyan

Ne uyursun ne uyursun

Sabah olmuş dan yerleri atiyor
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Cümle kuşlar destur almış oyniyor
İki hasret sarılmışlar yatiyor
Uyan ey gözleri mestanem uyan
Dilberin başında altın taç olur
Sevüp sarmak ayrılmamız güç olur
Sen gidersen benim halim nic olur
Uyan ey gözleri mestanem uyan

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
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

Sayfa 4

Benim kuzum kuzuların beyidir
Ağca koyun yüreğimin yağıdır
Anın gideceği Yıldız Dağı'dır
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
Koyun meler kuzusun adı yok
Sıra sıra küleklerin südü yok
Kuzusuz yaylanın hiçbir tadı yok
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
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
Seni yayan çoban yetip gitmesin
Bahçesinde lale sünbül bitmesin
Seni incitenler Hakk'a yetmesin
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
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: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabah Olur Oğlan Gider İşine

Sabah Olur Koyun Kuşluğa -Orj-

Sabah olur oğlan gider işine
Oynar oynar taş doldurur peşine
Kurban olam sürme kara kaşına
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Sabah olur koyun kuşluğa gelir
Her koyun arar da kuzusun bulur
Ağca koyun meler arada kalır
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
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Mermer daşa sabun goydum eridi
Gümgümlere su doldurdum ılıdı
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Sayfa 5

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)
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)
Aman beyim ben bu edayı çekemem
Ah istemem (aman aman)
Üstüme yarlar getirdi çekemem
Ah istemem
Kaynak: Nuri Şen

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
www.ezgidiyari.com

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

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
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
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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 6

Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi

Kaynak: Mehmet Önelge

Ali'yi gördüm çağında
Güller açar bağında
Musa ile Tur Dağı'nda
Ali'yi gördüm Ali'yi

Sabahdan Bir Davul Çalar

Kaynak: Kul Himmet

Sabahdan bir davul çalar
Tokmağı tosundan beter
Öyle bir zamana geldik
Oğlu babasından beter

Sabahın Seher Vaktinde
Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi
Gül dalına bülbül konmuş çeker ah u zarını
Elimden almak isterler benim nazlı yarimi

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
Bağlantı
Der Mahzuni bu denizde
Kimler yüzer, kimler batar
Güvenir hal kalmadı
Birisi birinden beter oy oy

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: Refik Aktan

Sabahın Seher Vaktinde
Sabahın seher vaktinde
Efil efil yelmi gelir
Çiçekler selama durmuş canım
Belliki yar gelir

Bağlantı
Ey benim güzel güneşim
Bilmeme kimlere doğarsın
Allah cezasını versin
Bilmem ki nasıl kıyarsın

Leyli leyli yarmı gelir
Yoksa hayal düşmü gelir
Karanfil koydum adını canım
Baharla tozar da gelir

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Kadir Demirel

Sabahın Seher Vaktinde

Sabahın Seher Vaktinde

Sabahın seher vaktinde
Ali'yi gördüm Ali'yi
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi

Sabahın seher vaktinde
Yar gezer eller içinde
Bir men olsam bir nazlı yar
Top gonca güller içinde

Ali'yi gördüm meşede

Men onu severem cannan
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Sayfa 7

Didelerim görmez kannan
Gecenen sehernen günnen
Aharam seller içinde

Aç gözlerin aç cananın geldi

Emrah'ı üryan eyledi
Ciğerin büryan eyledi
Kınadı böhtan eyledi
Kalmışam diller içinde

Sabahın Yar Seher Vaktinde

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
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

Kaynak: Mehmet Erenler

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

Sabahın Yemişi (Ay Osman)
Sabahın yemişi bir tane vişne
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman

Yürü Sultan Hızır car günü geldi
Yetiş Merdan Ali car sende kaldı

Yörü ha yörü ha küsmüşüm senden
Ayrılık badesin içmişim elden ay Osman

Kaynak: Kul Ahmet

Sabahın yemişi bir tane elma
İlahi canım al yarimi alma ay Osman
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman

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
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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
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Gel senin ile biz bir kavil edelim
Kavilden karardan dönmemesine
İkimiz bir dala yuva yapalım
Başka daldan dala konmamasına
Aman aman aman sürmeli aman
Kaynak: Hamdi Tüfekçi

Sabahınan Sabahınan
Sabahınan sabahınan
Kahvede gelir tabağınan
Bacın sana kurban olsun da
Kucağında bebeğile
Di bacın öle öle öle bacın öle
Ölmeye de ne gün göre
Yoncalık siyeç ekili
Kardaş kaymakam vekili
Şöyle döndüm bakdımidi
Kana boyanmış kakülü
Di bacın öle öle öle bacın öle
Ölmeye de ne gün göre

Sayfa 8

Yazık olmuş eyvah gence dediler
Yetiş anam yetiş aldırdın beni
Doalşık taşları öldürdü beni

Sabahtan (Kardeşimin Mektubu)
Kardeşimin mektubunu okudum
Bana selamını yazmış sabahtan
Biraz da feleğe mihnet eylemiş
Bütün dertlerini dizmiş sabahtan
Cevabın akşamdan yazayım diye
Sabah yazsam saat gelir yediye
Çabuk memlekete ulaşam diye
Demezdi doktoru üzmüş sabahtan
Gitmez kardeş bu havadis hoşuna
Mevlam büyük hiç üzülme boşuna
Kahpe felek zehir kattı aşına
Kardeşin bağrına közmüş sabahtan
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
Dolaşık taşlarda koydum ölümü

Yenmediğin işe yalınız çatma
Yoldaşın var iken yalınız yatma
Artık kabahati Murgul'a atma
Herkes niyetini bozmuş sabahtan

Kaynak: Turan Bak

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
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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
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Sayfa 9

Sabahtan Bizim Pınara
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
Severim Sunamı candan can gibi
Gözlerimden akan yaşlar kan gibi
Sevdiğimi gördüm bir ceylan gibi
Düzülmüş gerdana teller sabahtan
Aşkınla nuş ettim bir kadeh şerbet
Bilmedim kadrini etmedim hizmet
Diz be diz oturup eyledik himmet
Dehanından akar ballar sabahtan
Ruhsati dünyada olmaz ki beka
Ne çare vermişiz elinde yaka
Bizim hulusumuz temizdir hakka
Varsın zem eylesin eller sabahtan
Kaynak: Aşık Ruhsati

Sabahtan Baktım Da Ben Bir Güzele
Sabahtan baktım da ben bir güzele
Bakma el malına boşa dediler
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
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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 -OrjSabahtan bizim pınara
İki gelin üç kız geldi
Birbirlerini kovarak
Sandım ki göle kaz geldi
Birinin adı Dudu
Odur güzellerin tadı
Kim taradı kimler yudu
Zülüf gerdana az geldi
Birisinin adı İnci
Severler güzeli genci
Koynunda çifte turuncu
Verdi ağzıma bal geldi
Birisinin adı Ayşe
Benleri var çifte çifte
İki elinde menevşe
Şükür Mevla'ya yaz geldi
Birisinin adı Fatma
Kaşları var çatma çatma
Kadir Mevla'm sabah etme
Bu gece bize az geldi
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
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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
Kaynak: Pir Sultan Abdal

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
Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Kim uçurdu seni gölünden 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
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Sayfa 10

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: Karacaoğlan

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
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
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Sayfa 11

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yerdi baban neneni

Sabahtan Erkenden (Gürcüm)

Kaynak: Cemile Cevher

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

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

Kaynak: Mehmet Ali Torun

Sabahtan kalktım nazınan
Azında tatlı sözünen
Hep sözünen hem nazınan
Sevdim sevdim terk eyledim
Yüreğime dert eyledim

Sabahtan Kalkar Kızlar

Kaynak: Ayhan Kızılateş

Oy Gürcüm Gürcüm
Dur yolcum yolcum

Sabahdan kalkar kızlar da
Bakayiler aynaya
Geyindi kuşandiler
Gidecekler yaylaya
O yaylalar yaylalar da
Horon eder uşaklar
Gonarluğun içinde
Seven seveni arar
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
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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
Gülün bir tanesi sen keremeyle ben yandım
Küçücüğüm nerden gelirsin
En son sen benim olursun
Kaşı mah gözü siyahım ben yandım
Gülün bir tanesi sen keremeyle ben yandım
Kaynak: Hasan Ateşbahar
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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

Sayfa 12

İhsan eyle şirin söyle bize yar
Ben teklif eyledim sen gel bize yar
Sakın ikrarından dönme o yana
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

Sabahtan Uğradım Bende Şah'ıma

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

Sabahtan uğradım ben de Şah'ıma
Dedim Şah'ım gafletlerden uyana
Eğildim lebine bir buse aldım
Dedim uyan dedi var git o yana

(ah) Gülden terezi yaptılar
Gülü gülnen darttılar
Gül aldılar gül sattılar
Çarşı pazar gülden gül

İnci sedef mercan döken kamildir
Kamillere hizmet eden kamildir
Kamil otur kamil söyle kamil dur
Kamil denen cahil söze uyana

Güldür yar
Bülbülüyem can gülü yar
Tatlı tatlı sevgiliyem
Daldaki bülbülüyem
Bülbülümüz gülümüz
Efkarımız pirimiz

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

Niçin melil melil baktın bize yar
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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
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
Kaynak: Aşık Ruhsati

Sabır Kalmadı
Her şarkının içinde
Ben seni görürüm
Sevda nefes gibi
Çekmessem ölürüm
Sabır kalmadı içimde
Dertler yaş oldu gözümde
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Sayfa 13

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
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
Soyuma söz ettin haddini aştın
Öyle nazik yerden yaramı deştin
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
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Sayfa 14
Kaynak: Güner Kaymak

Kaynak: Aşık Emaneti

Sabreyledim (Kul Allah'ım)
Sabiha Mardin'dedir
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

Kul Allah'ım beni sana
Kul eyledin sabreyledim
Mecnun adı taktın bana
Del'eyledin sabreyledim
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

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
İnatla cehalete karşı durmuşsun
Nice yobaz nice zalim görmüşsün
Cesaretle gerçekleri yazmışsın
El ele verelim kalkınalım demişsin
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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
Köyler seni arıyor Şimşekoğlu
Saklayana hediyedir sözlerin
Eğlence kaynağıydın bizlerin
Duvarda asılı çifte sazların
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Teller seni arıyor Şimşekoğlu
Heç kimse inanmadı bu olaya
Toprak mı çekti seni o sılaya
Dikilsin heykelin köyün Cala’ya
Eller seni arıyor Şimşekoğlu

Sayfa 15

Heç te bakmir bu yana
Almış yari yanına
Dön o yana bu yana

Saçaklıkta Kilim Var

Karış karış gezip dolaştığın
Yaylasında ovasında sürü yaydığın
Yeşilliğine bakıp ilham aldığın
Dağlar seni arıyor Şimşekoğlu

Saçaklıkta kilim var
Gastın benim canıma
Malım mülküm şanına
Kanım kaynar kanına

Ozan Ergün sana rahmet diliyor
Gözü yaşlı kasetlerini dinliyor
Yazık meclislerini kimler süslüyor
Toylar seni arıyor Şimşekoğlu

Gel yanıma yanıma
Yar elinde gülüm var
Gastın benim canıma
Malım mülküm şanına

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
Yanakların al olmuş
Kolaniya kokuyor

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
Kaynak: Erdoğan Alkan

Tey o yana o yana
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Saçımın Akına Bakma Sultanım
Saçımın akına bakma sultanım
On sekiz yaşına girmiş gibiyim
Belki senden üç beş yaşlıyım amma
Zincire vurulmuş aslan gibiyim
Sen küçüksün sevda nedir bilmezsin
Şimartmışlar seni hatır kırarsın gönül yıkarsın
Seni sevdim desem yar yar belki kızarsın
Ondandır karşında dilsiz gibiyim
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

Sayfa 16

Meramım böyle değil yar
Seni görmeye geldim
Bu dağın taşına bak
Gözümün yaşına bak
Ben bahtıma gülmedim
Talihsiz başıma bak
Saçın örmeye geldim
Derdim demeye geldim
Meramım böyle değil yar
Seni görmeye geldim
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

Saçın Örmeye Geldim

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin

Bu dağın karı gitmez
Gözümün yaşı bitmez
Gönül bir çift güvercin
Her yarı kabül etmez

Bu derenin uzunu
Çoban gaytar guzunu (guzunu)
Ne olla bir gün görrem
Nazlı yarım yüzünü

Saçın örmeye geldim
Derdim demeye geldim

Neynim aman aman
Neynim aman aman
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Sarı gelin
Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler
Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin
Seni mene vermezler
Ay nenen ölsün sarı gelin aman
Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı Gelin
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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Sayfa 17

Saçlarını taramışsın
Sarı renge boyamışsın
Haberin varmıydı benden
Beni bana komamışsın
Keşke seni görmeseydim
Gönül verip sevmeseydim
Lal olaydı ağzım dilim
Keşke seni demeseydim
Lal olaydı ağzım dilim
Keşke çirkin demeseydim
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
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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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
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Sayfa 18

Medine'de eğlendin mi
Safa geldin hacı baba
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
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Sayfa 19

Kara kuşun havadadır oyunu
Değme şahinlere aman vermez payını

Sevgiye saygıya eğil
Üzülmek bir çare değil
Boynun bükme sağlık olsun

(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

Üç giderim beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

Kaynak: Aşık Kevseri

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
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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
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Sahralardan beterim
Yüreğim yangın yeri
Tutuşuyor içerim
Bulun bana o yari
Volkan ateşi gibi
Kavuruyor mehtabı
Var bunun bir sebebi
Bulun bana o yari
Kızgınlaşan gönlümde
Tuttuğum kor elimde
Feryad var her bölümde
Bulun bana o yari
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
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Sayfa 20

Ben seni kesemem kara sakalım
Kaynak: Aşık İhsani

Sakın (Düşürme Sevdiğim)
Düşürme sevdiğim beni dillere
Sırrımı aleme ifşadan sakın
Varup da meylini verme ellere
Sevdalı başımı kavğadan sakın
Derdü aşkın gibi bir müşkül beter
Var mıdır dünyada ey kalbi hacer
Hatıra gelmez mi ol havali mahşer
Huzuru divanda davadan sakın
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
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Sakın Cahilin Yanına (Demedim Mi)
Sakın cahilin yanına
Varma gönül demedim mi
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 21

Başkasına meyil verme sakın sen
Sen için ağladım sarardım soldum
Ağlayıp gönlünü yorma sakın sen
Gelirim inşallah yolumu gözle
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

Kaynak: İsmail İpek

Ferrahi der ki ne ver bana izin
Eminem ağlama dağlandı özüm
Kem gözlerden sakın pejmürde gezin
Dağıt saçlarını örme sakın sen

Sakın Kendini

Kaynak: Aşık Ferrahi

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
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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
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Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
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 22

Salın Da Gel Meydan Kız Görsün
Salın da gel meydan kız görsün
Serpil de gel düşmanlar ölsün
Hopla de gel gel yanıma
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: Yöre Ekibi

Salına salına suya gidersin
Su değil meramın seyran edersin
Sen bu güzellikle de çok naz edersin

Kaynak: Ali Murtaza Topal Dede
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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
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
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Sayfa 23

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
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
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Sayfa 24

Eğil gerdandan öpeyim
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
Kardeşim olacak da girdi benim kanıma (vay)

(Bağlantı)
Üç o yandan beş bu yandan
Bir de gönül yaylasından
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Bağlantı

Bakkal dükkanından da aldım kirazı
Kahvede bekliyordu ahbapların birazı (vay)
Kardeşimin de bana mıydı garezi
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
Salkım söğüdün altında yarim oturmuş
Beyaz ellerinide yarim suya batırmış
Gönül verenler aklını yarim yitirmiş

Kaynak: Hüdai Şahin

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
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

Bağlantı

Kaynak: İsmail Başaran

Kaynak: Metin Gürgen

Sallandım Girdim Bağa

Sallan Boyuna Bakayım

Sallandım girdim bağa
Başım değdi yaprağa
Dedim bir murad alım
Tez koydular toprağa

Sallan boyuna bakayım
Elmas küpeler takayım
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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
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
Sallanı sallanı gel kız yanıma
Salınıp gelişin benzer hanıma
Senin aşkın kar eyledi canıma
Onun için sana bakar gezerim
Senin gönlün benim sevdamı tuttu
Seni gördü her güzeli unuttu
Genç yaşımda sevda beni çürüttü
Pir gibi belimi büker gezerim
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
Sallanı sallanı gelen nevcivan
Selviye benzettim dallar içinde
Taramış zilfini etmiş bir gucah
Pembeye ohşattım güller içinde
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Sayfa 25

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Güzel seven yiğit nerden bellidir
Boynu buruh gezer eller içinde
Emrah der ki yerde yüze basmazlar
Ümidini ol Allah'tan kesmezler
Güzel sever diye adam asmazlar
Bir zaman söylenir diller içinde
Kaynak: Ercişli Emrah

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
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
Kaynak: Aşık Cevlani

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
Turabi cihanda olduk serseri
Fehmeden kalmamış dürrü gevheri
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Kimsenin kimseden yoktur haberi
Böyle acaip seyran bulunmaz
Kaynak: Aşık Turabi

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
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
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Sayfa 26

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
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
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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
(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
Bağlantı
Samanlık dolu saçma
Sevdiğim benden kaçma
Zaten ben yaralıyım
Bir yara da sen açma
Bağlantı

Sayfa 27

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)
Kaynak: Bilinmiyor

Samsun İskele Başı
Samsun iskele başı
Hilaldir yarin kaşı
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma
Çirkin ile bal yeme
Güzel ile taş taşı
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
Otursak bizde yesek
Şu şunun nesi derler
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma

Kaynak: Boğazlıyanlı Mesude

Samsun İskele Başı
Samanlıkta Su Durur
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)
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Samsun iskele başı
Hilaldir yarin kaşı
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Çirkin ile bal yeme
Gözelinen taş taşı
Sevdiceğim yavrucağım
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Sayfa 28

Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma

Ak gerdana güzel uymuş ben&#8217;in de
"Bindebir&#8217;im gel" de, yatam yanında
Aç susuz durayım kaldırma beni

Karşıda kuzu yerler
Biz de varsak ne derler

Söz: Ozan Bindebir

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Otursak bile yesek
Şu şunun nesi derler
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
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
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Kaynak: Ahmet Altuner

Samyeli Gibisin

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
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

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

Mahzuni yanıyor sana merdo
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Bitti baharım
Bahar ayları merdo merdo
Soldu bağlarım yeşil bağlarım
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
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
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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
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
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Sayfa 30

Ko desinler şu yiğidin has gelin

Kaynak: İsmet Koçkar

Kaynak: Karacaoğlan

Sana Derler Sultan Dağı

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
Sekizincisi Rıza'dır
Dokuzuncu İmam Takî
Onuncusu Ali Nakî
On birinci Hasanü'l-Askeri
On ikinci Mehdi sahib-zamandır
Kul Himmet'im bakışına
Böyle mi girdi düşüne
İki cihân güneşine
Pâk eyleyen Kur'an'dır
Kaynak: Kul Himmet

Sana Derler Dertli Ağrı
Sana derler dertli Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı

Sana derler Sultan dağı
Ne dumandır başın senin
Belirsizdir yazın kışın
Hiç bitmez mi kışın senin
Dört bir yana mest olmuşsun
Dertlilere dost olmuşsun
Cümle dağa üst olmuşsun
Alçak değil başın senin
Kerem eder geldim gittim
Şu fani dünyaya n'ettim
Ululardan sual ettim
Kimse bilmez yaşın senin
Kaynak: Aşık Kerem

Sana Derler Sübhan Dağı
Sana derler Sübhan Dağı
Yok mu başka eşin senin
Dört yanın güzel otağı
Bu mu söyle işin senin
Güzel ile mest olmuşsun
Dertlilere dost olmuşsun
Cümle dağdan üst olmuşsun
Hep dumanlı başın senin
Yel eser buludun doğar
Sonra döner yağmur yağar
Sabah günü sana doğar
Cevahirdir taşın senin

Aman Ağrı canım Ağrı
Yol ver yare gidem gayrı

Eteğin bağ ile bostan
Çevre yanın gül gülestan
Gel yolum ayırma dosttan
Haber verir kuşun senin

Bütün dağların pirisin
Süslü bir gelin gibisin
Kurdun kuşun yuvasısın
Gögsün cennet yatağıdır

Bırak gidem yolum uzak
Gel önüme olma tuzak
Akşam üstü eser sazak
Mesken olmaz döşün senin

Aman Ağrı canım Ağrı
Yol ver yare gidem gayrı

Neler etti bana felek
Yol ver yolumuza gidek
Hakk'tan dilemişim dilek

www.ezgidiyari.com

17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Dolu dursun boşun senin

Sayfa 31

Kaynak: Ferman Baba

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

Sana Garip Derler (Turnam)

Kaynak: Ekrem Çelebi

Sana garip derler ben de garibim
Seyret şu garibin coşunu turnam
Demir yay derler her yiğit çekemez
Düşme şu garibin peşine turnam

Sana Gelmek İstiyorum

Kerem Dede geldim gittim
Bu fani dünyada nettim
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
Geçin Çenbekliden Alişenbeyden
Koca Haymanadan Karaca dağdan
Tor şahin atarlar o eğri çığdan
Kon Kara Senirin başına turnam
Engin akar Kızılırmak selleri
Konar göçer Şereflinin elleri
Pus bağlamış Karataşın çölleri
Uğratman Urumun kışına turnam
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
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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
Gel derdime bir çare bul
Sen canansın ben de bir kul
Beni kovma dergahından
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Kaynak: Ali Baba

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
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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
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 32

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
Kaynak: Aşık Ruhsati

Sana Misafir Geldim Osmaniye
Osmaniye ilçesi Seyhan'a bağlı
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

Kaynak: Yunus Emre

Derdi Derya akar gözümün yaşı
Seherin vaktinde ezanın vakti
Bana mekan oldu Karaçay taşı
Sana misafir geldim Osmaniye

Sana Kim Verdi

Kaynak: Aşık Derdi Derya
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Sayfa 33

Sana Nasihatım Var Eğlen Yolcu

Bulan bulur belasını

Sana nasihatım var eğlen yolcu
Çürük köprülerden geçme ha geçme
Mertlere haramdır namerdin suyu
Ab-ı hayat olsa içme ha içme

Nefsine sarfedüp varın
Cehennem edüp mezarın
Validenin intizarın
Alan bulur belasın

Mürşit olmayınca müşkül çözülmez
Dibi görünmeyen gölde yüzülmez
Hakkın pazarında ayrı gezilmez
Bir seni bir beni seçme ha seçme

Senin fırsatın güdenler
Seni kem yola yedenler
Helal kazancın edenler
Her an bulur belasını

İnsan dükkan dükkan şehre misaldir
Keramet ehlinin keremi boldur
Senden sana gitmek bir uzun yoldur
Kendini bilmeden göçme ha göçme

Seni kimse kayırmıya
Esrarım duyurmuya
Seni benden ayırmıya
Gelen bulur belasını

Kul Osman Dağlı'ya birgün elveda
Verdiğini alır cenabı hüda
Hey yolcu ektiğin kalır dünyada
Mevsime ermeden biçme ha biçme

Musibet düştü arama
Em koyan yoktur yarama
Benim şu bahtı karama
Gülen bulur belasını

Kaynak: Osman Dağlı

Sana Öğreteyim (Topal Koşma)
Sana öğreteyim de dağdan aşmayı
Bir sen söyle bir ben topal koşmayı

Aklım yetmedi hileye
Girdim bin çeşit çileye
Ruhsati'yi bu belaya
Salan bulur belasını
Kaynak: Aşık Ruhsati

Dağdan dağa aşmayınan yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz

Sana Vermezler (Ötme Bülbül)

Bir yiğit de bir dilberi severse
Bir gececik olmayınan dul olmaz

Ötme bülbül ötme sesin kısılır
Bu kızıl gülleri sana vermezler
Mülkiyet hakkı var gelir asılır
Bu kızıl güller sana vermezler

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
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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
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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)

Sayfa 34

Yar bulunmaz gezme ile loy loy
Mezarımı kızlar kazsın loy loy
Altın saplı kazma ile loy loy
Kaynak: Cemil Cankat

Sandık Üstünde Sandık
Sandık üstünde sandık
Aman efeler yandık
Düşünmeden söz verdik
Biz sizi bir adam sandık

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)

Çevresi saçaklı
İşte geliyor
Elleri bıçaklı

Sandığım pek derindir
(Kız gülom gülom güley)
Koyduğum yer serindir
(Kız gülom gülom güley)
Sandığımın içinde
(Kız gülom gülom güley)
Altın yüzün yarindir
(Kız gülom gülom güley)

Çevresi saçaklı
İşte geliyor
Elleri bıçaklı

Kaynak: Hüsnü Aşık

Gel dudum gel
Haydi yallah
Sar dudum sar

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
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Samanlık dolu saman
Aman efeler aman
Ellerimiz kınalı
Düğünümüz ne zaman

Dudun dudu başları
Dudunun hilal kaşları
Saat beşte geliyor
Dudunun oynaşları

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
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Bir ev yaptırmışım kaleye karşı
Kırk penceresi de kıbleye karşı
İçi donanmıştı tuğlayla taşı
Ormanda gezenin ocağı olmaz

Sandıkçı Şükrü Türküleri 3
Bir konak yaptırdım yüksek bir yere
Yarım saat çeker burdan Fener'e
Kapısında kuyusu benzer kevsere
Suyunun emsali yoktur cihanda

Sandıkçı Şükrü Türküleri 4
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
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
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Sayfa 35

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
(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
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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

Sayfa 36

Hoylu'm büküldü belim
Ören oldu Çamlıbel'im
Orda baykuş öttü sandım
Karşı çıkınca düşmana
Varır dolana dolana
Yazık oldu genç aslana
Bugün dünya bitti sandım
Bedenden ayrılmış canı
Yerleri boyamış kanı
Köroğlu'nun genç aslanı
Hoylu'm vadem yetti sandım
Kaynak: Köroğlu

Sanırlar (Aşkınla Perişan) 1

Haydi güzelim kayada kabir olmaz
Haydi gazelim seviye sabır olmaz
Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
Ben seninim ister öldür ister as

Aşkınla perişan yari görünce
Hüdanın bir şaşkın kulu sanırlar
Her kime söylesem bu doğru sözü
Zincirden boşanmış deli sanırlar

Attan aman indim gül dalına bağladım
Asker aman oldum martinimi yağladım

Sofu bilmez anda hakka niyazı
Üstüne farz olmuş vakit namazı
Eline alınca on telli sazı
Ahirette dünya malı sanırlar

Haydi güzelim tarlaların keseklisi
Ne hoş oluyor güzellerin göbeklisi
Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
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
Ölüme varmıyor dilim
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Kaynak: Ahmet Altuner

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
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Sanıyom kokuşun yayla çiçeği
Gülde misin gülde misin gülde mi
Böyle m'olur güzellerin koçağı
Dilde misin dilde misin dilde mi
Senin ile gire idim gerdeğe
Oturaydım al tavanlı çardağa
Yürüyüşün benzer gövel ördeğe
Gölde misin gölde misin gölde mi
Çimen misin el değmeden çiğlenen
İnsaf eyle eski derdim yenilen
Arı m'oldun inil inil inilen
Balda mısın balda mısın balda mı
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: Aşık Derdiçok

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
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Sayfa 37

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
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
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Sanki Mecnun gibi estin çöllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Bıraktın garibi gurbet ellere aman
Gelip de sormadın halımı kader
Belalı kader

Sayfa 38

(Oy deli deli vay deli deli)
Dağları duman bürüdü (amman)
Alacaksan al beni
(Ey deli deli)
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Kaynak: Neşet Ertaş

Sarac Köyü

Sanma Ki Unuttum

Sanayisin kurmuş ırmak kıyısında
Ustası mimarı hüner Sarac’ın
Dağlar sesleniyor motor sesinden
Öğretmen Süleyman Önder Sarac’ın

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
(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
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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
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
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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)
Sevirem seni
İncitme meni
Meni meni meni meni
İncitme meni meni
Meni meni meni meni
İncitme meni

Sayfa 39

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
Kaynak: Hasan Çelikel

Sarayburnu'nun Ufak Tefek Taşları
Sarayburnu'nun ufak tefek taşları
Vak vak ötüyor da martı kuşları
Kalem olmuş o yarimin kaşları

Kızıl gül dererem (yarım)
Derip yere sererem (yarım)
Vefalı yarım olsa (yarım)
Yolunda can verirem (yarım)

Çil çil liralar mecidiye paralar
O beyaz gerdana taksak olmaz mı
A canım dizsek olmaz mı

Sevirem seni
İncitme meni
Meni meni meni meni

Sarayburnu'ndan o gelip geçerken
Sırmalı burmalı yelken açarken
O yar doldurup da ben içerken
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Sayfa 40

Bağlantı
Şişeler biryana kızlar meydana
Sazlar divana doldur içelim
Birtanem doldur içelim
Kaynak: Kamil Erdem

Akça kız söylemez yalan
Has bahçeye düştü talan
Hanım serv'ağacın dolan
Uyan avcı avın geldi

Sarayburnu'nun Ufak Tefek Taşları

Bağlantı

Sarayburnu'nun a canım ufak tefek taşları
Vak vak ötüyor şak şak ediyor martı kuşları
Kalem olmuş o yarin gara gara gaşları

Kaynak: Aşık Cevlani

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

Sana gelmek için yoktur takatim
Dizim sarhoş kendim sarhoş yol sarhoş
Ne bir haber saldım ne mektup attım
Yazım sarhoş kalem sarhoş dil sarhoş

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

Saraydan İndi (Gülizar Türküsü)
Saraydan indi yürüdü
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
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Sarhoş (Sana Gelmek İçin)

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
Kaynak: İsmail İpek

Sarı Babuç Tabanda
Sarı babuç tabanda
Gız ne gezer yabanda
Eğil eğil bir öpim
Beş param var babanda
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
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İhtişamı göz alır
Kıskanır görse hilal
Dostlar bakar haz alır
Sarı ceketli Celal

Sayfa 41

Sarı çama yaslandım
Yağmur yağdı ıslandım
Ben yarimin goynunda
Lokumunan beslendim

Hizmette en öndedir
Kalbi doğru yöndedir
En neşeli gündedir
Sarı ceketli Celal

Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam

Sevdiği renk sarıdır
Acep kimin yarıdır
Ne kızar ne darıtır
Sarı ceketli Celal

Hey gargalar gargalar
Ceviz dalın gırdılar
Varman gızlar dullara
Köpek gibi hırlarlar

Bursa’da rakibi yok
Torbasında lafı çok
İşlemez kalbine ok
Sarı ceketli Celal

Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam

Bazen dersi kaynatır
Gönlümüzde bir yatır
Cenazede oynatır
Sarı ceketli Celal
Bakma Ali sözüne
Nazar değmez gözüne
Yaş değmesin yüzüne
Sarı ceketli Celal
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sarı Çamın Ayazı
Sarı çamın ayazı
Gül benizin beyazı
Gül benizin altında
Kılalım bayram namazı
Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam
Sarı kurdelem ensiz
Sarardım soldum yarsiz
Adı güzel can yarim
Nasıl duruyor bensiz
Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam
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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
Kaynak: Emin Yağcı

Sarı Çiçek (Karlar Eriyince)
Karlar eriyince bahar gelince
Evvela açılmış bir sarı çiçek
Benek benek nakış nakış dünyayı
Nasıl da süslemiş gör san çiçek
Dağlar rüzgar ile yapar cengini
Dallar meyva ile bulur dengini
Hasan Dağı sizden m'almış rengini
Kırmızı ak pembe mor sarı çiçek
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Sayfa 42

Sana yandım yandım hele sürünür
Baharın ispatı nişansın tamam
Arılar aşkından diler el aman
Muhammet dünyaya geldiği zaman
Sana da mı doğdu nur sarı çiçek
Sizi Lokman Hekim görmedi miydi
Gönül yarasına sürmedi miydi
Sizdeki sırlara ermedi miydi
Sizde nice sırlar var sarı çiçek
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
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
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
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(<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

Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları
Sarı çiçek sarartıyor dağları
Kırmızı gül bezediyor bağları
Dertli bülbül çilelenmiş ötmüyor
Hatıra getirir eski çağları
Kırmızı gül açmış yarin bağında
Gözüm kaldı sinilerin ağında
Cennet kapısı var yar otağında
Hatıra getirir eski çağları
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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)

Sayfa 43

Sarı Kavunun Yılı
Sarı kavunun yılı
Ektim kadife gülü
Bir zaman ayrı gezek
Kesilsin elin dili
Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini
Kaynak: Musa Çeken

Sarı Kız (Sarı Saçın Ela Gözün)
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

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

Aşkınla oldum divane
Sensin bu gönlüme çare
Buldum gönül ırmağını
Sende ey sevdiğim sende

O ağ gülün gabısından bahmalı
Gızıl gülü al yanağa tahmalı
Sarı gülü deste edip gohmalı
Ağ gül gırmızı gül bir de sarı gül

Bağlantı

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
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Kaynak: Aslan Koçak

Sarı Kız (Yılan Aktı Kamışa)
Yılan aktı kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar verir
Yarinden ayrılmışa
(Bağlantı)
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Sayfa 44

Aman aman sarı kız
Nasıl yatıyon bensiz
Seni dinsiz imansız

Hele eylen neler deyim sarı kız
Ağzın şeker kendin bekar
Gurban olayım sarı kız

Sarı saçın yaş durur
Yel eser dolaştırır
Şu benim mektubumu
Yare kim ulaştırır

Sarı kızın ayağında nalçası
Kırk parçadan sarı da kızın bohçası

Bağlantı

Sarı kızın ayağında nalıni
Ne hoş olur sarı da kızın gelini

Sarısın seçemedim
Güzelsin geçemedim
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemedim

Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: Fethi Siverekli

Bağlantı

Sarı Kızın Ayağında Kundura

Kaynak: Osman Gonalga

Sarı kız ayağında kundura
Yörüdükçe düşmanları öldüre

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

(Bağlantı)
Amman amman sarı kız
Ben duramam yalınız
Sarı kızın ayağında nalıni
Zannedersen kaymakamın gelini
Bağlantı

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
Hangi dağın maralısın sarı kız
Aman aman digel digel bari kız
Kaynak: Hayriye Temizkalp

Sarı Kızı Aldım Çıktım Yaylaya
Sarı kızı aldım çıktım yaylaya
Öptüm sevdim başımı koydum belaya

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
Sarı kız dediğin bir ince kızdır
Babası bezirgan kendisi nazdır
On (bin) liralık kemer beline azdır

(Bağlantı)
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Dön gel dön gel kadaların alayım sarı kız
Aman aman dön gel aman ey sarı kız
Kaynak: Ahmet Engin

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 Kızın Saçları
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

Sayfa 45

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
Yandım aman aman sarı kız
Öldüm aman aman sarı kız
Koynuna yılan aksın
Nasıl yattın yar bensiz
Kaynak: Ümit Aslanyıldız

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

Sarı Kilim Örmezler
Sarı kilim örmezler
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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

Sayfa 46

Ben bilmedim peşim sıra geleni
Şehit derler yar yoluna öleni
Aman da beyler yoldan geldim yorgunum
Yorgun da değil aman gözlerine vurgunum
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
Çok söyledim dinlenmedi sözlerim
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

Sarı Olur Üst Yakanın Geveni
Sarı olur üst yakanın geveni
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Dere boyu düz gider hop sarı seyran
Bir edalı kız gider marallı mallı ceylan
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Gidene kurban olam hop sarı seyran
Başlığın verip alam marallı mallı ceylan
Derede su akıyor hop sarı seyran
O kız bana bakıyor marallı mallı ceylan
Bakma güzelim bakma hop sarı seyran
Seven gönlümü yıkma marallı mallı ceylan

Sayfa 47

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: Ferman Baba
Kaynak: Aşık Esiri

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

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

Ay hırsın insin ana
Elin gül dersin ana
Göz görüp gönül sevdi
İnsafın gelsin ana

Kaynak: Fuad Erenoğlu

Bu gece ay doğacak
Kız gelin oynayacak
Benim zalim anam
Düğüne koymayacak

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

Sarı Turnam Sinen Parelendi Mi

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

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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Sarı Yaylam Seni Yaylayamadım

Kaynak: Musa Eroğlu

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
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Alırım ahtımı da koymam yar sende sürmelim of

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

Sayfa 48

Al da beni taştan taşa çal güzel
Oy güzel oy güzel
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
Kaynak: Çekiç Ali

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

Kaynak: Necmettin Palacı
Kaynak: Hasan Özlü

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

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

Kaynak: Mucip Arcıman

Duman da inmiş şu dağların düzüne
Davran da kırat yol göründü gözüme ben yandım

Sarı Yazma Yakışmaz Mı Güzele

Kaynak: Salih Urhan

Sarı yazma yakışmaz mı güzele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Ben gidiyom sen yarini tazele
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Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır
Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
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Yağmur yağar silahları ıslanır
Deli gönül birgün olur uslanır
Yazık olsun telli doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına
Şu dağları kara duman bürüdü
Üç yüz atlı beş yüz yayan yürüdü
Sarı Zeybek bu dünyada bir idi
Yazık olsun telli doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına
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
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
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Sayfa 49

Ben olaydım ardından uşak
Kaynak: Fatma Hancıoğlu

Sarıkamış Türküsü
Sarıkamış üstünde kar
Kar altında Mehmedim yatar
Gülüm donmuş kara dönmüş
Gören sanmış yarini sarar
Kimi Yemen kimi Harput
Üzerinde ince çaput
Avut yiğit gönlün avut
Yar sarmazsa Mevlam sarar
Kaynak: Özhan Eren

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
Kaynak: Seyit Ali Hançer

Sarıl Yavrum (Arzuhal)
Kömür bitmiş hava soğuk
Tütmez baca düzen bozuk
Bir yorgana altı çocuk
Sarıl yavrum ısınasın
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Isındıkça uyuyasın
Hayatımız sudan ucuz
Ağır yükü çekmez omuz
Bir koltuğu iki karpuz
Sarıl yavrum kırmayasın
Kırıp kendin yormayasın
Kötülerden gelmez hayır
Doğruyu yanlıştan ayır
İlimin başıymış sabır
Sarıl yavrum uslanasın
Bilim ile beslenesin
Kul Akın'ım budur halim
Gerçek mürşit imiş ilim
San nakışsın hayat kilim
Sarıl yavrum dokuyasın
İşle yavrum yakışasın

Sayfa 50

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
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

Kaynak: Akın Kızılateş

Gaynel Es Gat Gi Nimanis
Neynim Amman Neynim Amman Sarı Gyalin
Patsvel Es Vart Gi Nimanis

Sarılı Yazmamı Yırtar Eklerim

Kaynak: Kıpçak Türkleri

Sarılı yazmamı yırtar eklerim
On yıl olsa yar yolların beklerim

Sarmaşık Bülbülleri

(Bağlantı)
A guryeci yazı yazan ellerin kırılsın
Sabahın seherinde suların kurusun

Sarmaşık bülbülleri de
Yavrum yiyeyim o dilleri
Açtı yeşil yapraklar da
Aman tam muhabbet günleri

Sarılı yazmamın sarısı vardır
İlişmen yarimin sevisi vardır

İn aşağı sevdiceğim yollarım diken
Bu ayrılık değil mi belimi büken

Bağlantı

Ata binmiş gidiyor da
Aman ata neler ediyor
Yeni yolun tozları da
Zührem atı berbat ediyor

Aşırdılar koca dağdan keşişten
Gayri sevdiceğim geçti iş işten
Bağlantı

Ne dedin de durdun yarim yollar üstüne
Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne

Kaynak: Ercan Başalan
Kaynak: Bilinmiyor

Sarısın Seçemiyom
Sarısın seçemiyom yar yar yar yar
Güzelsin geçemiyom uy amman gelin amman
Sen benden geçtin amma yar yar yar yar
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Sarpdur Alaman Dağları
Üstünde yortduk eşdük
Sarpdur Alaman dağları
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Bihamdillah hele göçdük
Sarpdur Alaman dağları
Yollarında bataklar çok
Eğri büğrü sokaklar çok
Issuz kalmış yataklar çok
Sarpdur Alaman dağları
Varat'ın kanda bağları
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
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Sayfa 51

Sarptur Alaman dağları
Kaynak: Karacaoğlan

Sason Dağlarında Naneler Biter
Sason Dağlarında naneler biter
Nanenin kokusu cihana yeter
Anne bu ayrılık ölümden beter
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
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Sayfa 52

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

İlhami yansa da başın
Oynatılmış köşe taşın
Dostunu seçerken düşün
İflastan batan batana

Yüreğim yaralıdır
Bilmem ağam nerelidir
Kul Mahzuni oralıdir
Satılıyor Berçenek

Kaynak: İlhami Arslantaş

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Satayım (Silmek İstiyorum)

Satma Sakın Toprağı

Silmek istiyorum göz yaşlarımı
Derdin gamın anasını satayım
Sevdiğim kararttı ufuklarımı
Ben sevdamın anasını satayım

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

Ne boşalttı ne doldurdu bu felek
Ne arattı ne buldurdu bu felek
Ne öldürdü ne soldurdu bu felek
Bu dünyanın anasını satayım

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

Ferhat etti dağı deldirdi beni
Garip Şahballı’ya güldürdü beni
Mecnun etti çöle saldırdı beni
Ben Leylanın anasını satayım

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

Kaynak: Hilmi Şahballı

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

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
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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
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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
Bu dünya bizlere sizlere kalmaz
İnsan kanı ile pazarlık olmaz
Vahşeti yaşayan bir daha gülmez
Barış istiyoruz savaşa hayır
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
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Sayfa 53

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
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
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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

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
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Sayfa 54

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
(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

Saza Niye Gelmesen
Çaldığın saza mı yanım
Ettiğin naza mı yanım
Alım yarı yanıma
Kış yatım güz uyanım
(Bağlantı)
Saza niye gelmesen
Söze niye gelmesen
Var gündüz karın eyle
Gece niye gelmesen
Vurgunam kara gözüne
Yandım sevda közüne
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Canım kurban ederem
Sevdiğim bir tek sözüne

Sayfa 55

Bölünür yüreğim bin pare pare
Melhem diye elim açtığım yare
Deyişler yazdıkça saza sarıldım

Bağlantı
Çaldığın saza mı yanım
Ettiğin naza mı yanım
Alım yarı yanıma
Kış yatım güz uyanım

Bazen kucakladım bazen yaslandım
Kimi zaman coştum çaldım uslandım
Haksızı gördükçe ona hırslandım
Bu gönlüm azdıkça saza sarıldım

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Saz sevgisi girmiş tüm benliğime
Gürani Doğan'ım anlatam kime
Yaşamın kahrından gelip içime
Sızılar sızdıkça saza sarıldım

Saza Niye Gelmezsen

Kaynak: Gürani Doğan

Çaldığın saza mı yanam
Ettiğin naza mı yanam
Alım yari yanıma
Kış yatım güz uyanım

Sazalca'dan Çıktım

Bağlantı

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
Kaynak: Lamia Benek

Saza Sarıldım
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

Sazalca'dan çıktım ben de gelirim amman
Mapus olacağımı da ben de bilirim amman
İflah olmaz ben bu dertten ölürüm amman
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
Uzat ellerine de kınalar yakayım amman
Sen sallan da ben boyuna bakayım amman
Ak gerdana liraları atkayım amman
Kaynak: Nurettin Bayhan

Sazda Vefa Arayan
Mızrap ile sazda vefa arayan
Tellerine dügümlenen gönül ey
Aşkın haretine düşüp eriyen
Küllerne düğümlenen gönül ey

Arayıp gezdikçe derdime çare
www.ezgidiyari.com
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Anladım ki aklın yolu birimiş
Kaderimde hep ayrılık varımış
Geçit vermez dağı duman bürümüş
Yollarına düğümlenen gönül ey
Söz: Dursun Ali Akınet

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
Caylar kimi çağlar sazım
Gülarenin arzu varı
Dedem Gorgud yadikarı
Goyma hele ömür yarı
Duman yolu bağlar sazım

Sayfa 56

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
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
Yanından Göğsünden Açılır Yara
Yar Gelmezse Yaraların Elletme

Kaynak: Gülare Azaflı

Sen Petek Misali Veysel'de Arı
İnleşir Beraber Yapardık Balı
Ben Bir İnsanoğlu Sen Bir Dut Dalı
Ben Babamı Sen Ustanı Unutma

Sazım Yanar Sözüm Yanar

Kaynak: Aşık Veysel

Sürüde bir koyun oldun
Kurdu kuşu ağırladın
Şu dilime ateş verdin
Sazım yanar sözüm yanar

Sazımdaki Tel Ağlar

Yaralarım deşilince
Gün geceye devşirince
Gönüller taş kesilince
Sazım yanar sözüm yanar
Gönül türküm susmaz oldu
Dost yaramı sarmaz oldu
Sevdam yare yetmez oldu
Sazım yanar sözüm yanar

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

Kaynak: Hüseyin Turan

Sebebi Var (Efkarlanma Gönül)
Sazıma
Ben Giderim Sazım Sen Kal Dünyada
Gizli Sırlarımı Aşikar Etme
Lal Olsun Dillerin Söyleme Yada
Garip Bülbül Gibi Ah U Zar Etme
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Efkarlanma gönül böyle
Külli şeyin sebebi var
Sen kendini yazıp eğle
Külli şeyin sebebi var
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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
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
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Sayfa 57

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
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
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Doludur gözlerim yaş ile nemden
Ömer' i ayırdın ol gonca femden
Kurtulmayasın sen der ü elemden
Bela mihnet başına var olsun rakiyb

Sayfa 58

Türablıktan a'la yol mu bulunur

Kaynak: Aşık Ömer

Kul Himmet'im Kulhüvallahü ahad
Cesetimden can kalmadı bu saat
Dün ü günü bildim idim Muhammed
Türablıktan a'la yol mu bulunur

Sebep Sen Oldun

Kaynak: Kul Himmet

Bu hale gelmeme sen sebep oldun
Tufan mısın yağmur musun sel misin
Kötü günlerimi bir fırsat bildin
Düşman mısın dost mu bilmem el misin

Sefa Geldin (Kadem Bastı)

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
Sana erişmekti en son muradım
Yoksa Nurşani'ye sen ecel misin

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

Kaynak: Aşık Nurşani

Gel ey dilberlerin şahi
Melahat burcunun mahi
Geda’nın hali nigahi
Sorup şahım sefa geldin

Sebü'l-Mesani

Kaynak: Aşık Gedayi

Sebü'l-mesani kitabın okusan
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Bülbül olsam dört kapıda şakısam
Türablıktan a'la yol mu bulunur

Sefa Geldin Bizim Ele

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
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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
Kırmızı güller biterken
Şeyda bülbüller öterken
Bu gönlüm gamda yatarken
Hayranım sen deva geldin
Bağlantı
Sözü şehri şehri tatlı
Leb-i gevherden kıymetli
Hakikatli muhabbetli
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Sayfa 59

Hayranım sen sefa geldin
Bağlantı
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
Kırklar bu meydanda gezer dediler
Evliyayı yola dizer dediler
Destini destinden üzer dediler
Nefsaniyetine uyan gelmesin
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
Çağırın askerin hepisin
Seçin içinden kötüsün
Gürcistan beden kapısın
Bir yumrukta açan gelsin
Kulak tut merdin sözüne
İnelim meydan yüzüne
Ecel gömleğin özüne
Kend'eliyle biçen gelsin
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Köroğlu bir genç aslandır
Dört bir yanı dost düşmandır
Dövüş bir düğün bayramdır
Candan serden geçen gelsin
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

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
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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
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
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Sayfa 60

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
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
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Sayfa 61

Doğuştan bahtı karayım
Tabip bana neylesin ki
Yüreğimden yaralıyım

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
Anam selim oy oy
Garip benim oy oy
Sefil benim oy oy
Kaynak: Zeki Salman

Sefil Bülbül Öter Şimdi
Bahar geldi bağımıza
Gonca güller biter şimdi
Nazar eyle çağımıza
Sefil bülbül öter şimdi
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
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Olma sakın her insanla muhatap
İnsana en yakın dost olan kitap
Etmezler seni de baltaya bir sap
Senin dost sandığın o sefil kullar
Aldanma insanın görünüşüne
Sapma doğru yoldan geç git işine
Dikkat et avcılar düşer peşine
Senin dost sandığın o sefil kullar
Acı gerçeklerden korkma ölümden
Sakın türlü kötülükten zulümden
Mahrum ederler seni mal-mülkünden
Senin dost sandığın o sefil kullar
Konuşurken sözünü bilerek söyle
Anlamsız mantıksız konuşma öyle
Gaybetine konuşurlar hep böyle
Senin dost sandığın o sefil kullar
Bin bir türlü dert açarlar başına
Soğuk su katarlar pişmiş aşına
Bakmazlar ki gözlerinin yaşına
Senin dost sandığın o sefil kullar
Kendini bilenler asla küçülmez
İnsan şerefine değer biçilmez
İyi midir kötü müdür seçilmez
Senin dost sandığın o sefil kullar
Telli turnam sakın uçma yüksekten
Engin ol vaz geç dostuna küsmekten
Zevk alırlar seni kötülemekten
Senin dost sandığın o sefil kullar
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
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Sayfa 62

Ne bağ bildi ne de bağban
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
Kaynak: Seyit Nesimi

Seher Oldu Vaktoldu
Seher oldu vaktoldu
Sinem yare taht oldu
Ötün bülbüller ötün
Yar gelecek vaktoldu
Seherlerde uyan yar
Bağrıma kan koyan yar
Evvel böyle değildin
El sözüne uyan yar
Sabah seherdir yarim
Gamzen kadehtir yarim
Bülbüller figan eyler
Uyan sabahtır yarim
Kaynak: Şükrü Çadırcı

Seher Seher Seyre Vardım
Seher seher seyre vardım
Ne bağ bildi ne de bağban
El uzadıp bir gül verdim
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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
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
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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
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

Sayfa 63

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
Kaynak: Aşık Agahi

Seher Vakti Kalkan Kervan
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>)
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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

Seher Yeli (Sanadır Niyazım)
Sanadır niyazım derunu dilden
Mevla'nın aşkına dur seher yeli
Çıkarmış mı beni yarim gönülden
Varınca divana sor seher yeli
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
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Sayfa 64

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
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
(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
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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

Sayfa 65

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

Sakın deli esme zülfün teline
Benden selam söyle o zalim yare
Yazdığım nameyi onun eline
Çağır bir tenhada ver seher yeli

Seher yeli nazlı yare
Bildir beni bildir beni
Düşmüşem elden ayağa (ayaktan)
Kaldır beni kaldır beni

Gülabi'yem daha sabrım kalmadı
Deli gönül Leylasını bulmadı
Bu dünyaya öyle güzel gelmedi
Bulunmaz emsali yok seher yeli

Ok vurup sinem dağlatma
Didemde nemi çağlatma
Gel yeter beni ağlatma
Güldür beni güldür beni

Kaynak: Aşık Gülabi

Söyle güzeller şahına
Yüz süreyim dergahına
Zehir olam (olan) kadehine
Doldur beni doldur beni

Seher Yeli Kız
Kömür gözlü kız
Sen de sevdalara düştün demek
Düştün de daldın yangınlara
Yerin hazır haydi katıl
Bu kavgaya
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

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
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Kul Ahmed'im gönül versem
Dalında (bağında) gülünü dersem
Senden başka (gayrı) yar seversem
Öldür beni öldür beni
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
Yüz bin hayıf çark-ı felek işidir
Eser geçer hayalidir düşüdür
Ne yakar zerreyi ne de üşüdür
Ne de usandırır seher yelleri
Estikçe körükler bu aşkın narı
Arşa direklenir siyah buharı
Uçurur dergaha ah ile zarı
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Sayfa 66

Hakka dayandırır seher yelleri

Kaynak: Karacaoğlan

Ağartır şafaklar meşrik dağını
Hayalde müjdeler seher çağını
Firkata uyandırır cismin bağını
Yari uyandırır seher yelleri

Seherde Ağlayan Bülbül

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: 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
(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
Karacoğlan der ki konmadan göçtüm
Yar elinden dolu badeler içtim
Kötüler zanneder ben yardan geçtim
Ölmeyince çeker miyim elimi
Bağlantı
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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
Bülbülün donları sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Sen de mi yitirdin yari
Sen ağlama ben ağlayım
Ezel bahar gelmeyince
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Garip bülbül ötmez imiş
Kaynak: Aşık Veysel

Seherde Bir Bağa Girdim
Seherde bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
El sundum gülleri derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
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
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Ne bağ duydu ne bağbancı
Kaynak: Teslim Abdal

Seherde Bir Bağa Girdim

Sayfa 67

Zerrece kuluna eyleme minnet
Yetişir Mevla'nının verdiği kısmet
Yalan dünya için çektiğim zahmet
Kuru kavga imiş bilmedim ezel

Bugün ben bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Gülün şeftalisin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı

Rahi aşk olan bilir izzeti
Terki dünya olan sevmez ziyneti
Mürin kullarına Hakkım rahmeti
Ümiderya imiş bilmedim ezel

Bağın duvarını aştım
Kırmızı gülnen konştum
Öptüm sevdim helallaştım
Ne bağ duydu ne bağbancı

Siyahi ketmezenez haklı kelamı
Görmeyesin kabir içinde azabı
Aşıklar elinde aşkın kitabı
İlim cavidan imiş bilmedim ezel

Bağın kapısını açtım
Sanarsın cennete geçtim
Doldurdum badesin içtim
Ne bağ duydu ne bağbancı

Kaynak: Hasan Salman

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
Yanarım ağlarım onüç ondört çağında
O kaş o göz o dil o diş ballar var dudağında
Gümüşten kemeri incecik bellerinde
O kaş o göz o dil o diş kına yar ellerinde
Kaynak: İsmet Bozkurt

Seherde Bülbüle Zarı Kıldıran
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
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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
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
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Ben rabbimin muhtacıyım
Allah de kalbim allah de

Sayfa 68
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Seherde Uğradım Ben Bir Güzele
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
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
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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
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
Kaynak: Ahmet Cankat

Seherden Sabahtan Esen Ürüzgar
Seherden sabahtan eser ürüzgar
Yeller Demircioğlu durmasın gelsin
Kar kalkar açılır lale sümbüller
Güller Demircioğlu durmasın gelsin
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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
Kaynak: Köroğlu

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
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
Karacaoğlan sırrın kime danışır
Siyah zülfü mah yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar elbet bir gün kavuşur
Ağlama sevdiğim gül dedi bana
Kaynak: Karacaoğlan
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Sayfa 69

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: Nuri Can

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
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
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Vuruşuylarmış ha babam de babam
Acından ölen danayada
Gülüşüylermiş ha babam de babam
Sekizde yemiş şişmiş
Kuyruğuna kırlar düşmüş
Herbirine bir köy düşmüş
Bölüşüyler ha babam de babam
Dördünü sürdüler adaya
Dördünü de sürdüler karaya
Menfaat girdimi araya
Ne güzel de barışıylar ha babam de babam
Üçyüzelli dörtyüz tosun
Öküz olacağı kesin
Bunlar neyle doyar düşün
Gelişiyler ha babam de babam
Yerinmeden gelin geçin
Hangi öküz iyidir seçin
Kızıltuğ'a toslamak için
Çabaliyler ha babam babam de babam
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Seko (Bağdatlı)
Aman aman Bağdatlı
Yanağı baldan tatlı
Kış günü yar yanında
Yaz günü sahra tatlı
(Bağlantı)
Aman aman meleğim
Nasıl edeyim
Seko seko seko gel yanıma
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
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Kaynak: Necmettin Melek

Seksenlik Bir Gencim
Seksenlik bir gencim yazıkla beni
Yok mu mürüvvetin zalim azrail
Bir gün olur bende bulurum seni
Hele bir sizlere gelsem azrail
Diyari gurbette aradın buldun
Dürbünün kırılsın beni mi gördün
Allah' a sormadan bir yumruk vurdun
Kırıldı kanadım kolum azrail
Pekte uzak değil Huda'ya varmak
Hiçtir Allah varken sana yalvarmak
Muradım verirse intikam almak
Al yoktur kudretim halim azrail
Hak'kın gazabıyla korkutma geç git
Git arslan ol başka yerde ey yiğit
Diyemem mi Cehennem'den azad et
Ağzımda yok mudur dilim azrail
Dünya fani değil bana yar mıdır
Gidecek yollarım kıştır kar mıdır
Niçin korkacağım daha varmıdır
Ölümden oyanı ölüm azrail
Meleklere benzer sıfatın yoktur
Cennet'e gitmeğe beratın yoktur
Sırat'ı geçmeğe beratın yoktur
Benim çok yakındır yolum azrail
Bütün mahlukatın ahi var sende
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
Kaynak: Aşık Zülali

Sel Eyledi Zaman Bizi
Be yarenler be kardaşlar
Gör neyledi zaman bizi
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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
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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 Gibi (Onulmaz Yareler Açtın)
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
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 Emekçi

Sel Gibi Gelin
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Sel Önüne Söğüt Diktim
Sel önüne söğüt diktim tek sıra
Deli gönül efkarlandı bu sıra
Ben seni gönülledim kalma kusura
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
(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
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(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
Selamımı dondan dona devşirme
Varıp bir nadan eline düşürme
Gül cemalin görüp kendin şaşırma
Aklını başına der selam eyle
Gevheri bir name verdi bad ile
Gönderdi sana elinden dad ile
Lütfeylesin konuşmasın yad ile
Kamil olsun anı gör selam eyle
Kaynak: Aşık Gevheri

Selam Olsun (Bu Dünyadan Gider)
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
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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
Selam olsun dağa taşa
Yaranlara selam olsun
Ormandaki kurda kuşa
Cerenlere selam olsun
Dünya üstü kara zindan
Boynumuzda yağlı urgan
Yolculardan hancılardan
Soranlara selam olsun
Ölüm canın has yoldaşı
Diken gülün gönüldeşi
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
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Bunca Yara Aldım Kanım Akmıyor
Ateş Üstündeyim Beni Yakmıyor
Kara Basan Çökmüş Sesim Çıkmıyor

Sayfa 73

Bağlantı

Karadeniz Akdeniz İç Anadolu
İçi hep Alperenler'le dolu
Güneydoğu Doğu Anadolu
Sevgidir yurdumun yolu

Selam Olsun Dağlarıma
Mor Sümbüllü Bağlarıma
Yaşanmadık Dolu Çağlarıma
Selam Olsun

Ahmet kurban olsun bu vatana
Yar olmaz bu vatan düşmana
Vatanımızın sınırı Tuna'dan Altay'a
Selam olsun Kerkük'e Doğu Türkistan'a

Selam Olsun Dağlarıma
Mor Sümbüllü Bağlarıma
Görmediğim Köylerime
Selam Olsun

Kaynak: Aşık Ahmet

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
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
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
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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
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
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
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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
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
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
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
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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
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
Hacılardan hocalardan
Nine hatun bacılardan
Güllerden ve goncalardan
Bizlere selam var selam
Zenginlerden fakirlerden
Halil Osman Bekirlerden
Farklı farklı fikirlerden
Bizlere selam var selam
Dehli sazım tellerinden
Dost bağının güllerinden
Sadık dosttan pirlerimden
Bizlere selam var selam
Karaman'dan Konya’lardan
Semalardan dünyalardan
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Derya deniz ummanlardan
Bizlere selam var selam
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
Cehteyle ki kamillere yetesin
Metaını kıymetiyle satasın
Erbabının nasihatın tutasın
Söyle kardeş bu kamiller yeridir
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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

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
Selam yaz dostlara mektup dolusu
Sağ olsun var olsun Türk'ün ulusu
Tükenir mi bu dünyanın delisi
Kimi lehte söyler kimi aleyhte
İnce fikirlerim keskin sözlerim
Sizler gibi ben de sizi özlerim
Adımlarım doğru belli izlerim
Fikrim nazarlarda düşüncem bende
Gelip dünyaya kim kalmış nerde
Gelenler gidiyor kalmak yok burda
Dostunan aradan kalkınca perde
Veysel der hedefim doğru bir nokta
Kaynak: Aşık Veysel
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Bağlantı
Bursa'da eğlendik birez
Yetişti turfanda kirez
Selanik'le Sofya Serez
Bağlantı
İstanbul'un ardı deniz
Sarardı soldu gül beniz
Bunda çoktur elenmeniz
Bağlantı

Sele Verseydim
Bir pazardı kardı kıştı
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Çarpıp gittin kapıları
Bir pazardı kardı kıştı
Buralarda neyim kaldı
Bu gönlümü sana değil
Ilgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil
Boz bulanık sele verseydim
Ben sarardım ayva küstü
İçimde bir taze mezar
Ben sarardım ayva küstü
Çiçeğime karlar yağdı
Bu gönlümü sana değil
Ilgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil
Boz bulanık sele verseydim

Sayfa 76

Selevin Seyyid kızına
Çıksın harmanlar düzüne
Sarçını tel tel etsin
Atsen al yanak üstüne
Beşir altı hurmatı
Selevin seyyid kızına
Yoktur yarın mürvetı
Çıksın musalla düzüne
Kaşlar’uv alem yakmış
Selevin Seyyid kızına
Gözleriv kıyamattı
Çıksın harmanlar düzüne
Selevin Seyyid kızına
Çıksın harmanlar düzüne
Saçların tel tel etsin
Atsın al yanak üstüne

Kaynak: Aydın Öztürk
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Selendi'nin Dombayları
Selendi'nin dombayları bakar da
Az mı oynadık da can Fadimem yollarda
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
Yemeni başta gezer
Bilezik kolda gezer
Kaynak: Hasan Avcı

Selevin Seyyid Kızına
www.ezgidiyari.com

Selim (Elli Yaşta Bu Ne Hal)
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
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
Malın diye satmışsın da
Selim Selim Selim Selim
Mahzuni der kim oldum
Daha ne Selim
Mevsim degişti de soldun
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Daha ne selim
Bu işin en sonunda da
Ahu dudu yedin belanı buldun
Selim Selim Selim Selim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Seller Aldı Değirmenimin Bendini
Seller aldı dermenimin bendini
Yaktım kül eyledim kendi kendimi (Gel gel aman)
Çok aradım bulamadım dengimi
İnan olmaz şu güzelin sözüne (Gel gel aman)
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: İhsan Köycü

Selvi Ağacı Senin Maralın Hani
Dur selvi dur sana haber sorayım
Selvi ağacı senin maralın hani
Dinle gel dinle ver benim cevabım
Selvi ağacı senin maralın hani
Hayal meyal olmuş karşıki dağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Döşek melül yastık dahi kan ağlar
Selvi ağacı senin maralın hani

Sayfa 77

Şu güzel dağlara poyraz mı değdi
Eriyip gitmenin sebebi neydi
Sevdiğim de gene boynun mu eğdi
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Çalıştım geceyi gündüze kattım
Bin bir çile ile bir yuva yaptım
Nice zehirleri bal dedim yuttum
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Kemteri yüreğin gamda kedere
Demek ki bunlar da varmış kaderde
Kim saldı seni dost bu zalım derde
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Kaynak: Ozan Kemteri

Semah (Dem Dem Ali Dem)
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

Doğru söylemezsen kaddin eğilsin
Dilerim mevladan belin bükülsün
Çürüsün yaprağın dalın kurusun
Selvi ağacı senin maralın hani

Tadına doymadım yeşil donunun
Vuran baglarının gonca gülünün
Erenler yolunda Allah çölünün
Mecnun'u Muhammed Leyla'sı Ali

Dertli Kerem söyler yanıp tüterim
Yavrumun peşinde birgün yiterim
Viran bağda bülbül olup öterim
Selvi ağacı senin maralın hani

Ya hızır ya hızır Leyla'sı Ali
Dem dem dem dem Ali dem dem

Kaynak: Aşık Kerem

Selvi Boylum (Şu Dünyanın)
Şu dünyanın sefasını sürmedim
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Şu koca ömürde birgün görmedim
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
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Çark eyle çark eyle
Semah erenlerindir
Dogru görenlerindir
Bu yola eğri girmez
Hak'ka girenlerindir
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Semah Dönmek Bize Ali'den Kaldı
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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

Sayfa 78

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

Bir dilsiz ağıdım sessiz beyidim
Çığlığımı bir mahşerde yitirdim
Beni de al divanına ey mirim
Canların ceminde semaha geldim

Uşaglıgda çoh sevdiyim elvan gül
İndi bizim bağçamızda bitibdir
Amma hayıf zaman gelib keçen tek
Hoş günlerim köçüb gedib itibdir

Erenlerin yolu zordur yokuştur
Yüreğim kanatsız garip bir kuştur
Çile ateşiyle yandır tutuştur
İçimde külleşen feryada geldim

Bir gaydadır her ne eksen bitecek
Biz bağçada tohum ekdik gül verdi
Bu gaydanı tebietden pozdular
Ekdiyimiz elvan gülü yad derdi

Kılıçtan keskindir sevgin dediler
İnsanlık derdidir derdin dediler

Nece bağda dürlü-dürlü gül biter
Dünyada da her cür insan tapılar
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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
Muhittin Abdal n'eylersin
Dipsiz denizler boylarsın
Ne bilirsin ne söylersin
Aklın mı var delisin sen
Kaynak: Muhittin Abdal

Sen Açtın Yarayı
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Sayfa 79

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
Seherde ağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım
Ciğerim dağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey
Bülbülün tüyleri yeşil
Kırmızı güle dolaşır
Ağlamak bana yakışır
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Sayfa 80

Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Bülbülün tüyleri sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Sen de mi yitirdin yarı
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey

Sen Anlamaz Mısın (Sor Beni)

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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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
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Sayfa 81
Kaynak: Cemil Cankat

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
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Sayfa 82

Ergen oğlan kız görmemiş
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen

Bacalardan duman geldi
Arpa buğday saman geldi
Komşu köyden imam geldi
Hadi gari sen de gel

Kaynak: Orhan Bahçıvan

Tarlalardan ayrık otu
A yarim yolda gel
Sarı inek kayıp olmuş
A yarim bul da gel

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
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
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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
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
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Eteğinde yeşil bağlar
Kızıl güller sende mi var
Yükseğinde kuşlar döner
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
Söz: Ali Çınar
Kaynak: Mustafa Esen

Sayfa 83

Abanoz Akpınar yaylaların var
Yemyeşil ovalar yemyeşil dağlar
Yaşanacak yersin dört mevsim bahar
Sen dünyanın cennetisin Anamur
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
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
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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
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Gözlerim yolda beklerim amma
Sen gelmez oldun
Demiştin kapına gelirim diye
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
Gözlerim yolda beklerim amma
Sen gelmez oldun
Kaynak: Elekber Tagiyev

Sen Gelmez Oldun -OrjDeyirdin 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
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

Sayfa 84

Sen Gider İsen
Sen gider isen seni kimden soram
Siyah zülfün mah yüzüne örem
Hasret kaldım gül yüzünü görem
Dağlar aman çöller aman
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
Dağlar aman çöller aman
Kaderime el aman güzel aman
Elim nenni gülüm nenni nenni
Kaynak: Kazancı Bedii

Sen Gidersen
Sen gidersen
Ayrı telden çalar rüzgar
Şarkıların düzeni bozulur
Sen gidersen
Yalpa vurur güvercinin kanadı
Akşam iner omuzlarıma
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
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Sevenin gönlünde güller çürümez
Gitme gurbet ele de geri dönülmez
Yurduna yuvana kurban olayım

Sayfa 85

Rüzgar sustu deniz bitti
Kalbimde kurşun ağlıyor
Kaynak: Aydın Öztürk

Kaynak: Ekrem Çelebi

Sen Gülersen
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
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
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Sen Küçüksün Ölemezsin
Hazin esen seher yeli
Al yanına götür beni
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
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
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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
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
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
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Sayfa 86

Kahpe felek sen o zaman gör beni beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Sen Olacaksın
Yıldızlardan daha parlak
Alevlerden sıcaksın
Sen küllenmiş kalbimde
Yanan en son ocaksın
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
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
17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sen olmasan ben olmazdım
Sen bir gülsün ben bir bülbül
Sen olmasan ben olmazdım
Kalbimde yaşarsın her an
Varım yoğum sensin inan
Kalbimdeki aziz mihman
Sen olmasan ben olmazdım
Ansızın kalbime girdin
Türlü türlü dertler verdin
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

Sayfa 87

Felek birgün fermanını bildirir
Bir ömrünü bin dert ile doldurur
Ben gülmedim belki seni güldürür
Sen ölme yar ben yerine ölürüm
Akarsu'yum bir deryada kalmadım
Yağmur oldum yeryüzüne damladım
Seni bilmem ben muradım almadım
Sen ölme yar ben yerine ölürüm
Kaynak: Muhlis Akarsu

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: Aşık Veysel
Kaynak: Grup Yorum

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
Kalmadı dünyada tutacak dalım
Sen ölme yar ben yerine ölürüm
Yoruldu kervanım kapandı yolum
Sen ölme yar ben yerine ölürüm
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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
Ne kanadım oldu ne havalandım
Sürüdüm zinciri hayli dolandım
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Deli çaylar gibi aktım bulandım
İfet-i devranım sen sebep oldun
Yağdığın başıma kar diyemeden
Üşüdü yüreğim sar diyemeden
Ömür gelip geçti yar diyemeden
Tükendi kararım sen sebep oldun

Sayfa 88

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

Yılların elinden ömrüm perişan
Sevdanın elinden gönlüm perişan
Bu günüm perişan dünüm perişan
Ey canı cananım sen sebep oldun

Sen sordun ben de söyleyim
Kar yağıyor döne döne
Yüce dağların başında
Kar yağıyor döne döne

Ben bir Can Ozanım yeldim dumandım
Çileyi cefadan bezdim usandım
Ateşi - aşk ile gark olup yandım
Ey şah-ı merdanım sen sebep oldun

Yel kesen'im yeller gibi
Akar gider seller gibi
Ağıt yakan diller gibi
Kar yağıyor döne döne

Kaynak: Nuri Can

Göz gözü görmüyor siste
Nigar hanım yatar hasta
Şirin Döne'm gördün işte
Kar yağıyor döne döne

Sen Sefa Geldin
Benim son günüme geldin ulaştın
Merhaba Selvi can yar sefa geldin
Kapanan yaramı yeniden açtın
Getir merhemini sür sefa geldin
Geldi kulağıma Selvi’nin sesi
Sen miydin çekerdim kederi yası
Yarın bir elinde viran elması
Yanık yüreğime nar sefa geldin
Emrah’ın sevdiği Selvi sen misin
Sağ elin sinem de gezdirir misin
Ağır salacamı kaldırır mısın
İşte namazıma dur sefa geldin
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
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Bu kış uzunca kışladı
Canım sıkmaya başladı
Kırat avluda kişnedi
Kar yağıyor döne döne
Ayvaz yatakta horluyor
Kırat gemini zorluyor
Ruşen benlerin parlıyor
Kar yağıyor döne döne
Yolkesen'im yolda durur
Kervanlardan hesap sorur
Ağalar ağası görür
Kar yağıyor döne döne
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
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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
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

Sayfa 89

Sen atlas ben halımıyım
Sen öyleysen ben böyleyim
Sen gülsün ben çalı mıyım
Sen barıştın ben dargınım
Sen akıyon ben durgunum
Sen birgünsün ben hergünüm
Sen Cuma ben Salı mıyım
Sen iş buldun ben avare
Sen ovaya ben bayıra
Sen okula ben davara
Sen zeki ben deli miyim
Kaynak: Aşık Gülhani

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

Turnam gökyüzünde pervane döner
Maşuk aşıkına badeler sunar
Aşar karlı dağı engine konar
Sen mahi tabana benzersin turnam

Yağmur olur karışırdım sellere
Yoldaş oldum garip garip kollara
Felek vurdu düştüm haldan hallara
Ben vurgunum yaralıyım elleme

Üzülüdür deli gönlüm üzülü
Mah yüzüne çifte benler düzülü
Seni sevmeyenler haktan yüzülü
Abdal Pir Sultan'a benzersin turnam

Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı can tabip

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

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
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Pir Sultan'ı darda gördüm
Darağaca vur eyledi aşk beni
Hacı Bektaş'ı kırda gördüm
Bir ceylana pir eyledi aşk beni
Her yangına her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara bu yollara
Toz eyledi aşk beni
Ben yanarım aşk için
Ben yanarım gül için
Bu ateş sönmesin diye
Ben yanarım kim için
Ben yanarım sen için
Bari sen yanma diye
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
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
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Sayfa 90

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
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
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
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Sayfa 91

Yay gergin oku da sendedir sende
Kaynak: Ebu Hamid
Kaynak: Arif Gölge

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
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
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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
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
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Bende olan ismin vardır her yerde
Şekip gözyaşların yağmurda sırda
Tabiata rahmet döktüğü gibi
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Sayfa 92

Tarağı da benden
A yarim a yarim
Ayrılamam senden

Sendeki Huy Bende Olsa

Sendeki gözler bend'olsa
Gözleri senden
Sürmesi benden

Kimse bana selam vermez
Sendeki huy bende olsa
Tabip bile yaram sarmaz
Sendeki huy bende olsa

A yarim a yarim
Ayrılamam senden

Toplumun içine çıkmam
Kimsenin yüzüne bakmam
Zehir zıkkım olur lokmam
Sendeki huy bende olsa
Başımı alır giderim
Ya da intihar ederim
Kendimi kurban adarım
Sendeki huy bende olsa
Kimi der hayasız arsız
Kimi der mayasız ursuz
Kimi der şerefsiz hırsız
Sendeki huy bende olsa
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
A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki saçlar bend'olsa
Saçları senden
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Sendeki kulak bend'olsa
Kulağı (da) senden
Küpesi (de) benden
A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki gerdan bend'olsa
Gerdanı senden
Liraları benden
Kaynak: Haydar Bayçın

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

Senden Ayrı Lokma Yemeyim
Senden ayrı lokma yemeyim derdin
Nasip ilden ile gezdiren vardır
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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
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

Sayfa 93

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
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

Gönlüm alçak yükseklerden uçamam
Ağyarın elinden bade içemem
Alem bir yan olsa senden geçemem
Sevdan cümlesinden baş gelir bana

Yar ki yardan ayrılsın
Ağlamaktır neşesi
Bağlantı

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
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Kaynak: Hasan Çıtak

Senden Bana Yar Olmaz -Orj- 2
Senden mene yar olmaz
Ehde vefadar olmaz
Min i bahar olarsa
Bülbülsüz güller açmaz
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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
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
Kaynak: Aşık Avcı Osman
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Sayfa 94

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
Ellerim titriyor tutamaz oldum
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
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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

Sayfa 95

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

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
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
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Senden Oldu Senden Oldu
Diyar diyar göçmezidim
Senden oldu senden oldu
Ben bu kadar içmezidim
Senden oldu senden oldu
Hayırsız yar senden oldun
Vefasız yar senden oldu
Havaya baktım ayazlık
Etme zalım bana yazık
Saçımdaki şu beyazlık
Senden oldu senden oldu
Hayırsız yar senden oldun
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
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Sayfa 96

Senden Vazgeçtim

Kaptancı dağından koptu bir duman
İndi Dikanlara yağdı bir zaman
Oynadı bulutlar gürledi sema

Her günümüz dünden beter
Yar kaprisinden bıktım yeter
Aşk yerinde duman tüter
Senden vazgeçtim

Gürleyip yıldırım şimşek atarken
Dediler kaynadı Kerkedan Dikan
Budandı evelik batbata tikan
O güzel ekinler töküldü kuma

Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim ben cano cano senden vazgeçtim
Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim
Uğraşamam kaprisinle senden vazgeçtim

Kuma tökülende ekinle bostan
Mahvoldu tarlalar değmeden tırpan
Dedim ki ben bunu eylersem destan
Dedi sakın eksik söyleme

Böyle sevda yere batsın
Artık gönlüm rahat yatsın
Ben usandım eller baksın
Senden vazgeçtim

Söyleme diyende havaya çıktı
Dedik bu hesaba cihanı yıktı
Andan Hanaklara yolu bıraktı
Dedi sizler bakın kal-makalıma

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

Kal-makala baktık geçti izleri
Göğe direk etti duman tozları
Ağlattı kadını kırdı kızları
Sağ kalan kendini verdi serseme

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Özcan'ımı ettin deli
Dinmiyor gözümün nemi
Olsandan kainat güzeli
(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
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Serseme verende insafa baktı
Atlayıp sinordan gevşeden çıktı
İnip Urumların canını sıktı
Ondan Natala’ ya yazdı bir name
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
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Mazlumi yadigar kıldı bir destan
Yazıp yollamalı Haleb’e Şam’a

Sayfa 97

İşveli nazlı gözleri güzel
Kaynak: Zeki Demirci

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

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

Faytonlar Geliyor Üstü Pareli
Askerler Geliyor Bağrı Yaralı
Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli

Kaynak: Aşık Aybeniz Laçınlı

Sene Gardaş Sene İlle Bu Sene
Gide De Gelmiye Bu Hayin Seni

Sallanı sallanı gelen sevdiğim
Bir dahi saraydım bu cana seni
Sen bir şehzadesin vasfın tükenmez
Hak ile yazsalar divana seni

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
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Seni (Sallanı Sallanı)

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
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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

Seni Benden Ayırırlar
Seni benden ayırırlar
Demedim mi yar ben sana
Elaleme duyururlar
Demedim mi yar ben sana
Bir kuş gibi kafesteyim
Ya ben kimden ne isteyim
Yaralandım çok hastayım
Demedim mi yar ben sana
İkrarımız yolda kalır
Dağlarımız duman olur
Başımıza neler gelir
Demedim mi yar ben sana
Bahar gelir güller açar
Kimi konar kimi göçer
Akarsu'yum bu da geçer
Demedim mi yar ben sana
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Sayfa 98
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
La ilahe illallah de
Veçhine veçhln benzetti
Kur'anda böyle methetti
Ehli iman bin şükretti
La ilahe illallah de
Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmıyasın ümmet
Niçün terkedersin sünnet
La ilahe illallah de
Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de
Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
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La ilahe illallah de
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

Sayfa 99

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

Kaynak: Bekir Fırlar

Derdi Derya'dır derdim
Çok şükür sazımı gördüm
Alıp sineme sardım
Seni göresim geldi

Seni Gidi Acı Kader

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Seni gidi acı kader
Bizi böyle türap ettin
Gamlı gönlüm dolu keder
Niye böyle harap ettin

Seni Özledim (Göle'm Seni)

Bahtım böyle kara geldi
Vurdu oku bağrım deldi
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
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Arzuhalim vatanımı göreyim
İnan bana Göle'm seni özledim
Diyarı gurbette geçmez günlerim
İnan bana Göle'm seni özledim
Şu yaban ellerde çekerim hasret
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
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(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

Sayfa 100

Sen kavgamın içinde
Bir insansın sevgilim
Seni seviyorum
Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Seni Sevmeyen Düşmanlar
Seni sevmeyen düşmanlar kör olsun
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları
Biz gidelim engellere yer olsun
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları
Alçaklara olur suyun kaçağı
Biter yücelerde sümbül çiçeği
Yeşil başlı Emir Sultan köçeği
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları

Bağlantı
İki tepsi balım var
Biri ye biri var
Benim sevdiğim kızın
Yanağında gülü var
Bağlantı
Denizin altı pıtrak
Sen gül ol ben de yaprak
Gönüller bir olsun da
Ne mutlu oluruz bak
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

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

Gele yavrum geç geçenden geçilsin
Yenice kurulsun meyler içilsin
Gele yavrum hasta gönlüm açılsın
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları
Köroğlu der devlet yoktur başımda
Hüdam gurbetliğe saldı düşümde
Ben Ayvaz'ı aldım Kırat peşimde
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları
Kaynak: Köroğlu

Seni Unutacağım
Yüreğime asmıştım düşürdüm gözlerimden
Aramayacak gözüm her izimi sürsen de
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
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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 Unutmak Mı
Sakal beyaz saçlar dökük
Yanaklarım batık çökük
Gönül viran yırtık sökük
Seni unutmak mı asla
Namert gözle baksalar da
Gendereye soksalar da
Ateşlerde yaksalar da
Seni unutmak mı asla
Hep geriye yürünse de
Beden yerde sürünse de
Dar ağacı görünse de
Seni unutmak mı asla
Sen kubbede hoş bir seda
Sana mümkün müdür veda
Et kemikten ayrılsa da
Seni unutmak mı asla
Cananım benden bıkmadan
Sancak dünyamı yıkmadan
Bu can bedenden çıkmadan
Seni unutmak mı asla
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
Işığı der sıdk ile gel sen çalış Hakk rahına
Git uzak şeytan şerrinden sığın şahlar şahına
Seni halk-eden Hellak'ın secde kıl dergahına
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Sayfa 101

Her ne dilek dilersen ihsan eder Tanrı'n senin
Kaynak: Ahıskalı Emrah Işığı

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
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)
Faniden bekaya hicret eyledin
Feth-i gülşad olsun yolların senin
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Münkiren hazreti soran da sual
Açıla bülbül gibi dillerin senin
Nurdan gark eylemiş yaradan cismin
Aylar yıllar geçse unutmam resmin
Dillerde söylenir Güllü'dür ismin
Açıla her yana dalların senin
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
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
www.ezgidiyari.com

Sayfa 102

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
Gümüş telli sazım var
Ne bahar ne yazım var
Gel öpeyim gül yarim
Al yanakta gözüm var
(Bağlantı)
Senin adın Gülpembe
Yanakların al pembe
Ağlamak yakışmıyor
Birazcık gülsene
Bülbüle sordum seni
Ağlatın durdun beni
Pembe güle yakışmaz
Harman savurdun beni
Bağlantı
Gel yarim gel güzelim
Dağı taşı gezelim
Aşıkların yoluna
İnci mercan dizelim
Bağlantı
Kaynak: Cemil Şabanov

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
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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
Bir arı misali uçar gezersin
Çiçeklerden bal şerbeti süzersin
Reva mıdır beni böyle üzerisn
Şaştım nere gidem senin elinden
Kendi bildiğine çalıp söyledin
Sanki aşkın deryasını boyladın
Ozan Rehberi'yi düşkün eyledin
Şaştım nere gidem senin elinden
Kaynak: Ozan Rehberi

Senin İçin
Senin için senin için
Gül koklamam senin için
Dağlar bile çiçek açtı
Sen gülmedin benim için
Gülün için gülün için
Bülbül zar da gülün için
Gülü bile koklamadım
Bülbül oldum senin için
Belin için belin için
Altın kemer belin için
İnce toprak gibi seril
Gelsin geçsin yarin için
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
www.ezgidiyari.com

Sayfa 103

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
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
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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
Nedir bu sitemin nedir kederin
Dünya malı benim olsa seni yeğlerim
Birden fazla ömrüm olsa dünyaya gelsem
Birden fazla gönlüm olsa sensiz etmezem
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 (Dokunma İstemem)
Dokunma istemem çek git yanımdan
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
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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
A dağlar ulu dağlar
Eşinden ayrılan ağlar vay
Mor menevşe boyun eğmiş
Yapracığı suya değmiş
Yazın yeşil kemha giymiş
Kışın sade giyen dağlar
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
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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 senindir

Sayfa 105

Odur külli şeye Kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası
Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Hak'tan
Irahmeti hep Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası
Veysel sapma sağa sola
Sen Allahtan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası
Kaynak: Aşık Veysel

Kaynak: Reşid Beybutov

Sensen Menim Dilberim

Senlik Benlik Nedir Bırak

Sensen menim dilberim beri gel
Canımın cananesi beri gel
İki cihan serveri beri gel
Derdimin dermanesi beri gel

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
Kuran'a bak İncil'e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası
Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yezit nedir ne kızılbaş
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
Bu alemi yaradan bir
www.ezgidiyari.com

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
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)
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Sayfa 106

İnandık ezelden kalu beladan
Derdimin dermanı verenim sensin
Muh Musta Kutbi emrullah
Ebcedi kebirde Kuran'ım sensin

Dumani gönlünü sana bağladı
Her kulun kalbinde gezeni sensin

Canıma kar etti senin sözlerin
Zöhre yıldızına benzer gözlerin
Yusuf'u Kenan'sın doğru sözlerin
Mağripten maşrıkı görenim sensin

Sensiz (Alagözlü)

Pervane dönüyor Fatima Bacı
Elinde kandiller nurdandır tacı
Bai Bismillaha çıkıyor ucu
Cennetin köşkünde duranım sensin
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
Haşa senden başka yoktur hüdalar
Size tebessümler size edalar
Minareden gelir türlü sedalar
O Allah denilen ezanı sensin
Niceleri coşup coşup çağladı
Nice kullar deyip de ağladı
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Kaynak: Aşık Dumani

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
Kaynak: Tofik Kuliyev

Sensiz Keçen Ömür
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
Kaynak: Vahid Eziz

Sensiz Küçeler
Seninle gezdiyim küçelerdeyem
Hayıf ki küçeler sensiz galıbdır
Senli günlerimdir yaşadır meni
Sensizlik menimçün bir derd olubdur
Yatıram yuhuma gelirsen menim
Dururam canımı alırsan menim
Yahşı ki derdimi bilirsen menim
Sevdiyim güller de sensiz solubdur
Gözlerim yol çekir gözleyir seni
17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Her gece her gündüz izleyir seni
Sevdalı bu könlum sesleyir seni
Görürsen gelbim de dile gelibdir
Hestenem hesteni salma nezerden
Ne olar rehm ele gel bize herden
Heyat da seviner bu şen heberden
Gizletme sirrini dünya bilibdir
Seninle gezdiyim küçeler susub
Ağaclar yarpaglar çiçekler küsüb
Sensizlik tufanı ruhumda esib
Göylerin gözü de sensiz dolubdur
Kaynak: Piruz Dilençi

Sensiz Neyleyim
Baharı sensiz neyleyim
Güzü neyleyim
Yar saçına takmayınca
Gülü neyleyim
Tele vurdum sözlerimi
Yele serdim özlemimi
Göremezsem her an seni
Gözü neyleyim

Sayfa 107

El üstünde tutardım omzuma bindirir
Evlenelim ne olur bu aşk bizi öldürür
El alem aşkımızı kıskanırsa kudurur
Ellerimi hiç bırakma ben sensiz olamam
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

Bugünü sensiz neyleyim
Yarını sensiz neyleyim
Sensiz ömrü neyleyim

Rahim'in varsa da derde dözümü
Sevdiğim yollarda goyma gözümü
Gurbanlık istersen yar deyim özümü
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem

Kaynak: Özhan Eren

Kaynak: Zeynep Hanlarova

Sensiz Olamam (Geçmiyor Günler)

Sepetçioğlu

Geçmiyor günlerim yad ellerde sensiz
Güzel sevdiğim nasılsın orada bensiz
Gözümde teksin sen eşsiz emsalsiz
Gönlümün sahibi sensin sensiz olamam

Sepetçioğlu bir ananın kuzusu
Hiç gitmiyor kollarımın sızısı
Böyle imiş alnımızın yazısı
Yassıl dağlar Osman Efem geliyor

Ümidim gözyaşım hayat bağımsın
Üstüne titrediğim ilk göz ağrımsın
Üzüntüm neşem tasam kaygımsın
Ümitlerim kırılmaz ben sensiz olamam

Yaslan Sepetçioğlu yaslan
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz böyle bir aslan
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor

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

Kalk gidelim kışla önüne aşağı
Salıvermiş ince belden kuşağı
Yaman olur Kastamonu uşağı
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor
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Sayfa 108

Hep düşmanlar mahkemeye doldular
Anamı babamı mahkemeden kovdular
Sünek gibi koç yiğidi boğdular
Yol verin aslan efeme aman dumanlı dağlar

Ahret hakkın helal eyle yarenler

Kaynak: Mümin Meydani

Şu Burdur'dan gece geçtim de görmedim
On yerimden hançer yedim ölmedim
Baş çeşmeden sular içtim de kanmadım

Sepette Narım Var

Aman Allah nedir bunun çaresi
Yaktı beni kaşlarının karesi

Sepette narım var
Kehvede rengim var
Şu Siirt in içinde
Biricik le yarim var

Aman Allah nedir bunun çaresi
Yaktı beni kaşlarının karesi

Bahçe kapısını açtım
Ben açtım da sen kaçtın
Sevda nedir bilmez idim
İki gözümü sen açtın

Serenler Serenler (Zeybek) 2

Duman bastı dağlara
Yayıldı ovalara
Ela gözlü Suzanım
Sen bana haber yolla

Kaynak: Hasan Tepeli

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

Serçeşme

Mayhoş olur şu yaylanın kirazı ey aman aman
Yağlık yağlık yenir yarin aman çerezi hey
Nere varmış ülker ile terazi ey aman aman

Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı

Uyan yarim uyan sabahlar oldu hey
Bizim kavuşmamız mahşere kaldı hey

Çalışmadan yiyenlerin derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı

Kaynak: Hasan Tepeli

Çürük ökçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban
Bariban daha gariban ne çulu ne bezi kaldı

Sergenin Başı

Bizden geçinen kalleşler döner gelir bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı

Sergenin başı in gibice
İçinde şaşılar da cin gibice (a be)
İçinde şaşılar da cin gibice (ı ı)
Kara kızın bacağı mum gibice

Cahiller kendini aklar kamiller özünü yoklar
Kurudu çaylar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldı

Hatır için ırgala da kuzum bana (a be)
Hatır için ırgala da kuzum bana (ı ı)

Dertli Divani'nin varı canandır canın öz yari
Geçti bu devrin baharı ne yazı ne güzü kaldı

Kara taşdan arabayı yükledim
Baklavayı böreği lüplettim (a be)
Baklavayı böreği lüplettim (ı ı)
Kara kızı evde beklettim

Kaynak: Dertli Divani

Serenler Serenler (Zeybek) 1
Serenler serenler yüksek de serenler
Ben gidiyorum ma'mur olsun viranler
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Hatır için ırgala da kuzum bana (a be)
Hatır için ırgala da kuzum bana (ı ı)
Kaynak: Bilinmiyor
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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
Kaynak: Recep Hıfzı

Serseri (Çocukların Açtır)
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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
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
Bir kılı kırk pay ederler
Birin yol tutup giderler
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Dile n'itibar edenler
Hal içinde hal üsterler

Gerçek insan elin emrinde gezmez
Hakka inananlar hür olur imiş

Pir Sultan Abdal n'eylersin
Müşkül halledip söylersin
Arısın çiçek yaylarsın
Yarın senden bal isterler

Kaynak: Aşık İbrahim Saltan

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

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
Aşık Saltan boşa kendini üzmez
Hakka hizmet eden canından bezmez
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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

Seslendim (Gençlik Elden Gitti)
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
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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Sesler Gelir

Sevcan (Armutlu'nun Karakolmuş)

Sesler gelir Rumeli'nin ülkelerinden
En cam biz de kurtuluruz düşman elinden
Ordumuz var şanımız var geru dönmeyiz
Hem askeriz harbederiz asla korkmayız

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

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

Yapraktaki yeşil benim okuldaki bahçe benim
Direnişte doğdum da ben adım ondan Eylem benim
Armutlu'da doğdum da ben adım ondan Eylem benim

Set Çekeli Karlı Dağlar Araya

Dağ benim deniz benim ördüğünüz kondu benim
Yıkımda doğdum da ben adım ondan Umut benim
Armutlu'da doğdum da ben adım ondan Umut benim

Set çekeli karlı dağlar araya
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı
Tuz basayım senimdeki yaraya
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı

Boğaz'da ki martı benim karıncanın yükü benim
Paylaşmayı öğrendim de adım ondan Sevcan benim

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
Kaynak: Hasan Kaplani

Set Üstüne Tencere
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
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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
Kaynak: Muammer Beydere

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
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Zalim bir sevda bendeki
Diken oldu yollarıma
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

Sayfa 112

Remizleri geç bilinir
Üstat olan pir seçilir
Hünkarı Bektaşilerin
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

Kaynak: Nuri Can

Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgar eğil
Bu benimki sevda değil

Sevda Çekmek Şanlarıdır

Kaynak: Zülfü Livaneli

Sevda çekmek şanlarıdır
Gizlice erkanlarıdır
Hak yoluna canlarıdır
Kurbanı bektaşilerin

Sevda Gitmiyor (Leyla Leyla)

Onlar Horasan'ı gezer
Demkeş olur bade süzer
Seyyah olup daim gezer
Sultanı Bektaşilerin
Sırlarına güç erilir
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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
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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
Kaynak: Neşet Ertaş

Sayfa 113

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
Ya muhabbet kalkar, ya bir hal olur
Söz: Karacaoğlan

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 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

Sevda ömür çürüdür
Has bahçenin gülüdür
Sevmeyeni neyleyim de
Sevenim sevgilidir

Kaynak: Halit Araboğlu

Nar tanesi tanesi de
Seviyom nar danesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi

Gökte turnalar misali
Sevda zarfına kuş olsam
Mazlumlara güneş eli
Zalime boran kış olsam

Kaynak: Neşet Ertaş

Dadaloğlu otağında
Sarmaş oldum yatağında
Bugünler yol kavşağında
Yarına umut düş olsam

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
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Sevda Zarfına Kuş Olsam

Nerde garip görsem bağrım
Cız eder ah, dinmez ağrım
Yüzyıllara gider çağrım
Kerem Leyla ateş olsam
Şah Turna aşk, yele verin
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Dosta gitsin serin serin
Hasret çeken sevenlerin
Gözünden akan yaş olsam

Incir yürek çogalinca bu hicran
Seni bulur beni vurur sevdacan

Kaynak: Ozan Şiar Can

Kaynak: Efkan Şeşen

Sevda-yı Aşkına Düşeli Cana

Sevdacan (Sözcükler Yetmez)

Sevda-yı aşkına düşeli cana
Dîvane söylenür dil dile düştü
Zemmim elden komaz a'la vü edna
Dehan-ı aduda dil dile düştü

Sözcükler yetmez seni anlatmaya
Şiirler çaresiz şarkıya döner
Daralır yüreğim sevdana tutsak
Buzullar ortasında yangın gibisin

O gonca güllerin revnak bulaldan
Anberi gülşen-i dehre dolaldan
Hal- i hinduları meşhur olaldan
Ekser halkın meyli gulgule düştü

O gün diyemedim sana
Dillerim acıdı
Bak yüreğim sevdacan
Zorluyor sol yanımı
Sende aç bağrını
Haydi yürekleşelim
Erteleme zamanı

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

Efsane nedir ki yaşanan günde
Hayallerle süslenen masal nedir ki
Gerçeğin yalana döndüğü yerde
Bir var olup kaybolan serap gibisin
Kaynak: Can Akyol

Aşık Ömer visaline erdiğim
Seng-i aşkı ile sine deldiğim
Herkes sevdi birin benim sevdiğim
Hazret-i Resul' e sel sele düştü

Sevdadan Yana

Kaynak: Aşık Ömer

Hani o yüzüme kıvrılan bu yollarda
Koşuyor durmadan yüreğim paramparça

Sevdacan
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
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Bu dünyada inandığım ne varsa
Ne varsa yaralar insanı sevdadan yana

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
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Kaynak: Yiğit Tuncay

Seve seve yoruldun mu

Sevdalar Serime Doldu

Yaşar'ın diline düştün
Türkü türkü yırıldın mı
Gurbetin bağrına düştün
Yılkı yılkı yıkıldın mı

Gel nazlı sevdiğim zülfü delalım
Sevdalar serime doldu da geçti
Çekilmez bu dertler nicolur halım
Hasretin sinemi deldi de geçti
Yardan özge kime kılam nazımı
Lütfü kerem eyle duy avazımı
Uçurdum elimden kumru bazımı
Divane gönlümü çaldı da geçti
Aşkıyla dönerim pervane gibi
Kaldı ömrüm bağı virane gibi
Bilmem deli miyim divane gibi
Aklımı başımdan aldı da geçti
Ben bir güzel gördüm düştüm izine
Sürmeler çektirmiş ela gözüne
Siyah zülüfleri dökmüş yüzüne
Beni sevdalara saldı da geçti
Daimi'yim eder devran çağımda
Döküldü yaprağım dal budağımda
Möhnet ile beklediğim bağımda
Gazel vurdu güller soldu da geçti

Kaynak: Yaşar Miraç

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
İnci mercan dudaklara
Al kırmızı yanaklara
Kınalı el parmaklara
Ben hayranım sevdalım dur

Kaynak: Aşık Daimi

Mevlevi kul kurban sana
Sürer savurur devrana
İki cihanda sen bana
Yar olansın sevdalım dur

Sevdalı Kuş

Kaynak: Aşık Mevlevi

Hey dağların küçük kuşu
Uça uça yoruldun mu
Oylum oylum koyaklarda
Yaylım yaylım yaylaklarda
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
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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
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Sevdamızı Suya Yazdık
Ferhat dağından süzüldük
Sevdamızı suya yazdık
Mert Şirin yola dizildik
Na merdi uykuya yazdık
Nerde neden nasıl niçin
Yanıtına varmak için
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
Sevdan ile düştüm yaban ellere
Dalıp çıktım ateşlere küllere
Giyin demir çarık düş ardım sıra
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
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
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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
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
Kaynak: Piruz Dilençi

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
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Sayfa 117

Penceresiz camsız odasız sevda
Yıldırmıyor ki beni
Tipi fırtınalı kar
Yolcuyum bu dağlarda
Seni bulana kadar

Gerçek aşk Ferhat'a dağı deldirir
İnsanlığa yeni çağı bildirir
Zalime baş eğmez mazlum güldürür
Şiar'la içiçe cüdasız sevda

Yorgun düştüğüm olur
Yolum şaştığım olur
Taşlar yastığım olur
Yolcuyum bu dağlarda

Kaynak: Ozan Şiar Can

Ecel yeter canıma
Belki ölür Ali yâr
Yolcuyum bu dağlarda
Seni bulana kadar

Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin
Garip Bülbül Gibi Zar Eğler Beni
Hilâl Ebrulerin, Ahu Gözlerin
Tig-İ Sevda İle Yareler Beni

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: Aşık Daimi

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
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Sevdayı Aşkınla

Sevdayı Aşkınla Ah Ü Zar Oldum
Kalmadı Tahammül Bi-Karar Oldum
Cemalin Göreli Sevdakâr Oldum
Korkarım Ki Bu Dert Pareler Beni
Elif Kametine Hayran Olduğum
Gece Gündüz Hayaline Döndüğüm
Hep Senin İçin Boyun Eğdiğim
Yoksa Zaptedemez Bu Yerler Beni
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
Aşk irade gönüller Sultan olsun olsun
Gönül aradığını gönlünce bulsun aman
Aman bulsun aman
Dilerim ki herkes Muradını alsın alsın
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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
Aşığa reva mı yari el sara
Aşkım içerimde yüreğim yara
Gözüm yaşı aktı gitti ne çare
Sel eyledim sevdiceğim gelmedi
Aşık Yusuf bindim aşkın atına
Paha biçemedim yar kıymetine
Gururumu ayakların altına
Yol eyledim sevdiceğim gelmedi
Kaynak: Yusuf Yıldız

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

Sevdiğim (Bu Sevda Bir Sırdır)
Bu sevda bir sırdır yürekte gizli
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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
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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)
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
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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

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
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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
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
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Sayfa 122

Bir dost bulamadı elinden tutan
Bu derdin sahibi yaşamaz zaten
Öz canıma göz mü koydun sevdiğim

Bileyim sevdiğim elemin nedir
Çeşmi giryanımdan akan yaşını
Sileyim sevdiğim elemin nedir

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Girm'efendim aşıkların kanına
Varma kafir rakiplerin yanına
Hasretinle her dem aşk ummanına
Dalayım sevdiğim elemin nedir

Sevdiğim And İçip Söz Vermiş
Sevdiğim ant içip söz vermiş iken
Bilmem ki nedense küs kalmış bana
Sevda can evime köşk kurmuş iken
Habersiz göç etmiş yas kalmış bana
Vardım hanesine virana dönmüş
Bir tarafı uçmuş bir yanı yanmış
Kimseler kalmamış ocağı sönmüş
Tandırın başında is kalmış bana

Akan çeşmim yaşı hem döndü sele
Tiği gamzen dertli sinemiz dele
Ağladıkça ağlayıp güldükçe güle
Bilmeyim sevdiğim elemin nedir
Gedayi komadı sözünde noksan
Derdiment aşıkın haline baksan
Dilersen yolunda hak ile yeksen
Olayım sevdiğim elemin nedir

Acı acı baktım kalan her şeye
Vesika aradım bulurum diye
Tek tesellim oldu gördüğüm rüya
Kulağım da çınlar ses kalmış bana

Kaynak: Aşık Gedayi

Hangi yana baksam, gariplik çökmüş
Sefil Selimi’ye dert sille çekmiş
Dost gittiği yere gözyaşı dökmüş
Elemli kederli his kalmış bana

Sevdiğim geçiyor gençlik çağlarım
Perişan olmuşum gör beni beni
Bahara ererken karlı dağımız
Nazların bin derde kor beni beni

Kaynak: Sefil Selimi

Yıllarca dil döktüm dilden bilmezsin
Ne kadar zalimsin halden bilmezsin
Yandım ateşine külden bilmezsin
Düşünüp hayıra yor beni beni

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
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Sevdiğim Geçiyor Gençlik Çağları

Diyar diyar gezdim hep seni andım
Gurbet çeşmesinde kahrınla yandım
Vallahi billahi candan usandım
Gel tutma herkesle bir beni beni
Bu bahar eyyamı servi boylu yar
Uyandı yaylalar uyandı dağlar
Bu mevsim herkesin bir sevdiği var
Unutma gül yüzlü yar beni beni
Kaynak: Mehmet Çakırtaş

Sevdiğim Gönülden Yadetme Beni
İnan ki gönülden severim seni
Sevdiğim gönülden yadetme beni
Seni bana vermiş Hazreti Gani
Sevdiğim gönülden yadetme beni
17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aşk yeli ömrümü savurur ise
Hicran ateşiyle kavurur ise
Takdir beni senden ayırır ise
Sevdiğim gönülden yadetme beni
Gurbet ile gider belki gelmezem
Senden ayrılırsam yaşım silmezem
Korkaram dünyada murat almazam
Sevdiğim gönülden yadetme beni
Sen gülsün ben bülbül ederem zari
Yazık güllerini dereydim bari
Eğer terkedersem ben bu diyarı
Sevdiğim gönülden yadetme beni
Görmez misin Daimi'nin halini
Kimlere sildirem çeşmim selini
Özge yad ellere verme elini
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Sayfa 123

Bırakın çıkayım dağlar başına
Sokak çarşı pazar bana dar gelir
Yıllar boyu yar peşini güderim
Aşk peşine koşa koşa giderim
Garip bülbül gibi figan ederim
Gönül gülmez ona ahuzar gelir
Nere gitsem kader yine peşimde
Bir armağanım var nazlı eşimde
Gündüz hayalimde gece düşümde
Yar bağından bana ayva nar gelir
Bu fani dünyada murat alamam
Ayrı düştüm yare haber salamam
Yıllar boyu yarden ayrı kalamam
Ayrı yaşar isem bana ar gelir

Kaynak: Aşık Daimi

Ömer derki derdi derde katarım
Bunca dertlerimi içe atarım
Hasta düştüm ıssız yerde yatarım
İnşallah sevgili yar duyar gelir

Sevdiğim Gurbette

Kaynak: Ömer Tombul

Sevdiğim gurbette yeter yad oldum
Gözlerim kan ağlar dilim dad eyler
Küçücükken gözüm açıp gördüğüm
Bana senden gayrı kim imdad eyler

Sevdiğim Kız Gelin Olmuş

Ben de bilmem ne diyardan olduğum
Hasretinden sararıp da solduğum
El bağlayıp divanına durduğum
Ne öldürür beni ne azad eyler
Açılmadı şu dağların lalesin
Yıktın viran ettin ömrüm kalesin
Emrah eder çok çekmişim belasın
Beni koymuş yad elleri şad eyler
Kaynak: Erzurumlu Emrah

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
Ömrüm geldi geçti boşu boşuna
Bakmaz mısın iki gözüm yaşına
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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
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Sayfa 124

Sevdiğim küçük yaşta
Derdinden oldum hasta
Eğer anam vermezse
Beni babamdan iste

Dunsun Doğan ömrüm yetene kadar
Nefesim soluğum bitene kadar
Kuşlar mezarımda ötene kadar
Ben unuttum bilmem sen unuttun mu

(Bağlantı)
Aman n'olmuş n'olmuş n'olmuş
Sevdiğim oğlan saraya,saraya katib olmuş

Kaynak: Aşık Kevseri

Mendilim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Yetsin artık merhamet
Sevgilim nerde kaldı

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

Bağlantı

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

Yandım senin sözüne
Kurban kara gözüne
Dizdize otururken
Hasret kaldım yüzüne

Sevdiğim Üstüne Dört Libas Giymiş

Kaynak: Sıdıka Ahmedova

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

Sevdiğim Mi Var

Kaynak: Adnan Türközü

Halimi ne bilsin yadlar yabanlar
Ne için dizilmiş o çifte benler
Bülbül gibi gülde figan edenler
Benim gülden başka sevdigim mi var

Sevdiğime Pişman Ettin

Bağlantı

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
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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
Elim kollarım bağlandı vay vay
Bıçak kemiğe dayandı vay vay
Demek sevdan bir yalandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay
Saçlarıma aklar doldu vay vay
Deli gönül uslanmadı vay vay
Gitti kötüye bağlandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay
Elim kollarım bağlandı vay vay
Bıçak kemiğe dayandı vay vay
Demek sevdan bir yalandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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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
Kaynak: Ramazan Çetin

Sevdiklerim (İki Yüzlü Göründüler)
İki yüzlü göründüler
Sözde seven sevdiklerim
Diri diri yaktı beni
Közde seven sevdiklerim
Konuşurken gümbür gümbür
Sırtlarında gördüm kambur
Edaları tadı binbir
Nazda seven sevdiklerim

Sayfa 125

Dünkü eş dost çabuk sattı
Hani nerde nere gitti
Özde seven sevdiklerim
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
Denizde dalga
Gemide halka
Canım cicim bahriyeli
Çabuk beni sakla
Bahriyelinin paltosu aman
Nedir onun korkusu
Denizde dalga
Gemide halka
Canım cicim bahriyeli
Çabuk beni sakla

Sevdim Desem Ne Çıkar Ki

Yalan sözle dağlar aşmış
Yalancıyla yolda koşmuş
Benliğine yanik düşmüş
Hazda seven sevdiklerim

Vicdanın kurumuş senin
Sevdim desem ne çıkar ki
İşin gücün yalan dolan
Sevdim desem ne çıkar ki

Gülen yüzle geldim aşka
Görmeseydim böyle keşke
İçi başka dışı başka
Yüzde seven sevdiklerim

Yandığımı göre göre
İnanmadın sen bir kere
Böyle vefasız bir yare
Sevdim desem ne çıkar ki

Bir çırpıda alıp attı

Akarsu'yum yüzüme bak
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Yüreğime saldın bir ok
Senin bana inancın yok
Sevdim desem ne çıkar ki
Kaynak: Muhlis Akarsu

Sevdim Senin (Güzel Seni)

Sayfa 126

Dışarıdan görenler
Hep yangın var sanıyor
O yangın aşkımızın
En son kalan külleri
Soğuktan kurtarıyor
Çaresiz gönülleri

Güzel seni meşhur eden
Yüzlerini sevdim senin
Baktığım aşık eden
Gözlerini sevdim senin

Bu yangının külleri
Sonsuzluğa uçacak
Ozanlar sevdiğine
O zaman kavuşacak

Tırnakların banmış kana
Şarap dökülmüş yanağa
Dudağın sev dedi bana
Sözlerini sevdim senin

Söyleyin kim kavuşmuş
Sevdiğine dünyada
Sevenler kavuşmuyor
Yürekler kavuşsa da

İsmin demek şahadetmiş
Nicesin Müslüman etmiş
Güzellerde naz adetmiş
Nazlarını sevdim senin

Kaynak: Arif Gölge

Kul Ersun efkara düştüm
Sevda denen nara düştüm
Ta baştan topuğa piştim
Közlerini sevdim senin
Kaynak: Sefil Ersun

Sevenler Kavuşmuyor
Siyim siyim akan ne
Gözlerimin içinden
Buharlaştı gözyaşım
Kalbimin ateşinden
Aaa Arif abi
Yangın mı var içinde
Yanlış mı görüyorum
Ağzındaki duman ne

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
Leyli leyli leyli leyli
Miskini'yi eğittiler
Dane dane öğüttüler
Dil bilmezdim öğrettiler
Dile çevirdiler beni
Leyli leyli leyli leyli
Kaynak: İsmail Özden

Sen hiç yanlış görür müsün
Benim canım kardeşim
Çoktan vardır içimde
Öyle korkunç bir yangın
Ateşsiz duman çıkmaz
Aşkı kolay mı sandın

Severim (Renk Renk Olmuş)

Bir umut içimizde
Alev alev yanıyor

Ta ezelden ateş düştü özüme
Boyun büktüm boyun kara yazıma
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Renk renk olmuş dağlar çiçekler açmış
Maviyi yeşili alı severim
Her aşık kendine bir çiçek seçmiş
Nergisi zambağı fulu severim
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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
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
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
Dadaloğlu hile yoktur işimde
Yiğit olan yiğit görür düşünde
At dördünde güzel on beş yaşında
Severim kıratı bir de güzeli

Sayfa 127

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
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
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

Kaynak: Dadaloğlu

Sefil Sıdkı düştüm zara
Gönül arzu çeker yara
Vasıl oldum bir didara
Eller ne derse desinler

Severim Özledim Güzel Oltu'mu

Kaynak: Aşık Sıdkı Baba
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Sayfa 128

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

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

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

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

www.ezgidiyari.com

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
Söz: Ayhan Korkmaz

Sevgi İnsana Yakışır
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
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En büyük bir ibadettir
Sevgi insana yakışır
Akarsu'yum sevgi güzel
Dilde güzel telde güzel
Dosta giden yolda güzel
Sevgi insana yakışır
Kaynak: Muhlis Akarsu

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: 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
Sen kara sevdası limanlarımın
Bir salkım yeşil Aya Petri Dağı
Gebedir maviye güneş çırılçıplak durur
Bir umut özgürce yaşamaktan
Batırmak isterim anılarımın gemisini bu limanda
Kaynak: Osman Baymak

Sevgi Mengisi
Yüzün güzelliği özün coşkusu
İnsanı var eden sevgidir sevgi
Yaşama sevinci yürek tutkusu
Gönlü yar eden sevgidir sevgi
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Sayfa 129

Sevgi dolsun badelere içelim
Sevgiler ekelim sevgi biçelim
Sevgi dünyasına yalan giremez
Sevgiyi bilmeyen dosta eremez
Perdelidir dostluk herkes giremez
Perdeyi kaldıran sevgidir sevgi
Sevgi dolsun her nefeste içelim
Sevgiler ekelim sevgi biçelim
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
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
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
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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
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
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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
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru
Seven kalbe sevgi akar
Kalp şimşekten hızlı çakar
Gönüllere inci takar
Şiarımız sevgi bizim
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru
İlhami der sev gönülden
Dilimiz söyler her dilden
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Sevgi topla yetmiş ilden
Şiarımız sevgi bizim
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru
Kaynak: İlhami Arslantaş

Sevgidir Sevgi

Sayfa 131

Denizin dalgası baharın seli
Güzeller sultanı Allah'ın kulu
Ne desem yakışır sana sevdiğim
Damarımın kanı gözümün yaşı
Gönlümün iklimi dağların kışı
Kimin için açtın o mermer döşü
Aşıklar dayanmaz buna sevgilim

Yüzün Güzelliği Özün Coşkusu
İnsanı Var Eden Sevgidir Sevgi
O Dostun Cemali Yürek Tutkusu
Gönülü Yar Eden Sevgidir Sevgi

Selam verip hatırını sorunca
Vücudum titriyor seni görünce
Halden hale düştüm atlım erince
Birgün hak verirsin bana sevgilim

Sevgi Dolsun Badelere İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim
Sevgi Dolsun Her Nefeste İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim

Muhabbetin tadı sofranın tuzu
Hayatın güneşi talih yıldızı
Aşkı sevda ile aradım sizi
Az kalsın Gülhani yana sevgilim

Sevgi Dünyasına Yalan Giremez
Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez
Perdelidir Dostluk Her Can Göremez
Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi

Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Kaynak: Neşet Ertaş

Sevgileri Bırakma

Sevgin Açar Çiçek Gibi
Sevgin açar çiçek gibi
Kokusunu rengini bilemezsin
Sula o çiçeği solmasın
Kurutursan yenisini bulamazsın

Sevgileri yarınlara bırakma
Doyasıya inadına sev bugün
Sevgiyi sevdayı yabana atma
Doyasıya inadına sev bugün

İzin ver tomurcuklansın gönlümde
Dağılmasın kokusu her sevgiye
Sakın kurutma o çiçeği
Kuruyunca renginden bulamazsın

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

Kaynak: Hasan Kutlu

Kaynak: Sabit İnce

Sevgilim (Gözümün Çırası)

Sevilir (Büyük Lokma Ye)
Büyük lokma ye büyük söz söyleme
Aşık olmak neymiş deyip dalga geçme
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin ah
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin

Gözümün çırası yüzümün nuru
Ne kadar yakınsın cana sevdiğim
Ab-ı hayat suyu yaylanın karı
Hasretin karıştı kana sevgilim

Sevilir sevilir bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir

Turnanın kanadı selvinin dalı

Her aşk sürüklemez insanı kedere

www.ezgidiyari.com

17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aşık olmam deme hiç bir güzele
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
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

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

Sayfa 132

Bin bir mana var adında
Yiğit arar nar tadında
Bir güzelle aşk odunda
Pişmek ister benim canım
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

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

Kaynak: Servet Kocakaya

Feryadi'yim yorulmadan yormadan
Doğru yolda çalışalım durmadan
Kimseyi incitip gönül kırmadan
Elele kolkola sevinç içinde

Sevincimden Çocuk Gibi

Kaynak: Aşık Feryadi

Sevincimden çocuk gibi
Koşmak ister benim canım
Davul zurna olmasa da
Coşmak ister benim canım

Sevindim (Yaren Yoldaşınla)

Pınarlardan yola çıkıp
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
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Yaren yoldaşınla dostum
Gelişine çok sevindim
Dost gönüle dostça mihman
Oluşuna çok sevindim
Kamil olan anlar sözden
Bize kemlik gelmez bizden
Sen de anlarmışsın sazdan
Çalışma çok sevindim
İnsanların dünyası var
Kimi çalışır eder kar
Her meyvanın bir tadı var
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Sayfa 133

Buluşuna çok sevindim

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

Ne zaman seni düşünsemi
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken büyürken gördüm
Gülüm her sabah
Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
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Gel seninle mesut olak
Kendimize yuva kurak
Sende bu inadı bırak
Kız en seni sevmedim mi
Sevmedim mi sevmedim mi
Kız ben seni sevmedim mi
Her akşam dilek diledim
Seninle olsun muradım
Dün yine size uğradım
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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 134

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 (MİSALİ)

Seyid Ali Sultan Himmet Eyledi
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
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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
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
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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 135

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
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
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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
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
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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
Yardır güzellere server
Cemalidir miskü amber
Leblerinde Abu Kevser
Süzmeliyim süzmeliyim
Daimi anar kerimi
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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 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
Pir Sultan’ım eydür ummana dalam
Gidenler gelmedi haberin alam
Abdal oldum çullar giydim bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kaynak: Pir Sultan Abdal

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
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Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Sayfa 137

Dur Alır Dur Satar Dost Pazarımız
İkilikten Geçip Bire Uğradım
Söz: Gedai

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerken
Seyyah olup şu alemi gezerken
Bulmadım hakkına kail olucu
Muhammet Ali'den kuruldu pazar
O da bize lütf-ü kerem kılıcı
Gelmiş geçmiş işimizi bitiren
Odur bizim eksiğimiz yetiren
Dilerim onmasın Hakk'ı yitiren
Yolsuza hasımdır yolun kılıcı
Yola hor bakanın yamandır hali
Kaldırın aradan kıl ile kali
Evvel ebet pirim Muhammet Ali
Böyle günde olur imdat edici
Bekleyelim mülkün sahibi gele
Mümin kullarına tecelli kıla
Muhammet Ali'nin kurduğu yola
Kalmamış sıkile nazar kılıcı
Pir Sultan'ım hiç doğruya gelen yok
Ol mümin kulların işin alan yok
Şu alemde halimden bir bilen yok
Herkes kendi sevdasına bakıcı

Seyyah Olup Şu Köyleri Gezerken
Seyyah olup şu köyleri gezerken
Bir çift güzel gördüm göl kenarında
Siyah saçlarını dökmüş gerdana
Uzatmış perçemi til kenarında
Bakmaz mısın şu feleğin kastına
Güvenilmez ahbabına dostuna
İnce diş oturmuş dudak üstüne
Al yanak kızarmış gül kenarında
Görünce cemali yüzüme güldü
Siyah saçlarını gerdana sürdü
Kirpikler ok gibi ciğerim deldi
İnce diş görünür dil kenarında
Beri gel beri gel kaşı kemanım
Can verem yoluna yoktur gümanım
Ade yürüyüşlü servi samanım
Sırmalı belikler bel kenarında
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
Seyyah Olup Şu Cihanı Gezerken
Salınıp Dolanan Yare Uğradım
Pervaz olup pend ehlini yüzerken
Gerçek Erenlerden Pire Uğradım
Alnında Yazılı Hatt-ıDört Kitap
Vechi Kıblegahtır Kaşları Mihrap
Firdevsi Alada Açıldı Bir Bap
Böyle Bir Mubarek Şehre Uğradım
Care Nasır Olmuş bir ilim Yapu
Arifler O Şehre Eylemiş Tapu
Üstü Örtük Mevcut Oniki Kapu
On Sekiz Bin Alemlere Uğradım
Sır İçinde Nihan Olur Sırrımız
İnci Mercan Cevahirdir Karımız
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Sıçan (Hemen Göçü Yükletelim)
Hemen göçü yükletelim
Ya bu sıçan durur ya biz
Karakollar bekletelim
Ya bu sıçan durur ya biz
Damımız ardı tarladır
Ekin yok bize zorladır
Karanlıkta göz parlatır
Ya bu sıçan durur ya biz
Bacamızdan çıkmaz tütün
Bunu teslim ettik bütün
Kaçak dövüşüne metin
Ya bu sıçan durur ya biz
Ayran geldi bize hediye
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Hasmım gözümüzde tü diye
Arzuhal yazsak kediye
Ya bu sıçan durur ya biz
Kaynak: Muharrem Karabulut

Sıçan Gelir Baldır Küldür
Sıçan gelir baldır küldür
Ben zannettim nallı katır
Ev sahibi balta getir
Öldüm sıçanın elinden
Sıçan gelir takla makla
Aynı nohut içi bakla
Hanım yemekleri sakla
Öldüm sıçanın elinden
Arba ilen urba ilen
Ekmek kaçırır torbayla
Onbeş atlı hem zorbayla
Eşkiyamı oldun sıçan
Sıçan nöbet almış gezer
Kedinin bağrını ezer
Bulgura kenefil düzer
Gerçi oldu küçük sıçan
Eğrim büğrüm yolları var
Çıplak çıplak dölleri var
Buna benzer dorunu var
Dede olmuş küçük sıçan
Dün gördüm Halep yolunda
Tek dabançası elinde
Çift dabançası belinde
Kervan almış küçük sıçan
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
Yatsıya varmadan geline duyuldu
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Kıyma Celal kıyma nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
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
Ele göyneyir ki bağrımın başı
Barı sen başıma sığal çek ana
Ne yarama tohun ne de ki bağla
Sığal çek başıma sığal çek ana
Bu dünya çoh cefa çekdirdi mene
Şerbet deyib zeher içirtdi mene
Derdi çörek kimi yedirtdi mene
Feleyin komasın dağıt sök ana
Bilirem gelbinde sağalmaz dağam
Çiçeyi üstünde saralan tağam
Yüz yara alsam da yıhılmaz dağam
O geder dağlı var menimtek ana
İşdir eger ölsem fikir eyleme
Bel büküb yenilme derde eleme
Men derdi gul edib aldım elime
Feleye acıg ver gözün tök ana
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
Kaynak: Huraman Vefa

Sığın (Kainatın İncisidir)
Kainatın incisidir
Sığın yaradana sığın
Seni yaradan Allah'dır
Sığın yaradana sığın
Adını an sen her yanda
Sinendeki akan kanda
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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

Sayfa 139

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

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

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
Hep seherde öter kuşu sılanın
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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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Sayfa 140

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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Sılemano (Türkçe)
Sılemano
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"

Sayfa 141

A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi
Git daldan kiraz getir
Dibinde kahve pişir
Her kahveyi içtikçe
Beni aklına düşür
A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi

Diyor "Allah canımı alsın benim
Giti bir grup, Kızıl Süleyman'ın üstüne
Yıkılası dağın önünde
Süleyman'ım, sıralı ağaçlar"

Elma attım alıca
Bir kuş vurdum delice
Ben bir yeni yar sevdim
Gözleri sürmelice

Diyor "oğlunun fişeğini getirin,
Aslanımın boynuna asayım"
Diyor "anne, fişekliğin sırası değildir,
Getir kemanımı,yarama basayım"

A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi

Halimiz böyle böyle...

Sıra Sıra Kazanlar

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
Kaynak: Ercan Küçükeşman

Sıra Sıra Kazanlar
Sıra sıra kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
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Kaynak: Ahmet Gürses

Sıra sıra kazanlar amman
Kara yazı da yazanlar
Cennet yüzü görmesin amman
Aramızı da bozanlar
Olamadı yavrum da desinler amman
O dilleri de yesinler
Dere boyu düz gider amman
Bir edalı kız gider
O kız yolu şaşırmış amman
İnşallah bize gider
Olamadı yavrum da desinler amman
O dilleri de yesinler
Kaynak: Mustafa Coşkun

Sıra Sıra Siniler
Sıra sıra siniler
Hasta olan iniler
Aldı gitti yarimi
Denizdeki gemiler
Sana hiç kıyamam
Yar seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam
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Suya giderim suya
Elmayı soya soya
Kaldır yarim peçeni
Göreyim doya doya
Sana hiç kıyamam
Yar seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam

Sayfa 142

Entarisi çün yeşil Eminem
Çayda balık oynaşır
Gözellerin içinde baygın Eminem
Nasıl canlar eyleşir
Sardıçların kaşları Eminem
Eminemin saçları
Kurulu yaylara benzeyor baygın Eminem
Halil İbramın kaşları
Kaynak: Cemil Özcan

Kaynak: Şerif Canku

Sıra Sıra Siniler (Ramazan)

Sıra Sıralı Konaklar

Sıra sıra siniler
Hasta olan iniler
Aldı gitti yarimi
Şu karşı ki gemiler

Sıra sıralı konaklar
İçinde yarim konaklar
Di gel canım
Bana reva görmediler
Gönlümde baykuş konaklar

Ramazan can kurban
İşte geldi Ramazan
Ağama mektup yazam
Gün ola devran döne
Ağamla bile gezem

(Bağlantı)
Di gel di gel di gel canım
Sensiz yaman oldu halım
Di gel di gel di gel canım
Kara gözlere kurbanım

Bugün günden çarşamba
Gün dağları aşan da
Kuru otlar güvenir
Ramazan kavuşan da

Yıkıldı gönül kalası
Söndü ocağı çırası
Di gel canım
Ayıran bi-murat olsun
Dağılsın yurdu yuvası

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

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
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Elden çare gelmez candan geçerim
İmkan el vermezse nere göçerim
Yakar yüreğimi sıralı dağlar
Gözlerim kurudu yüreğim ağlar
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
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Hiç halime yanma için kor olur
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Der ilhami gözün koma ardımdan
Sazım çalar söyler benim derdimden
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
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Daimi derdim var dermanı neden
Dertli gönlüm ağlar figanı neden
Feleğin bizlere tufanı neden
Yar ile dem devran eyleyemezem
Kaynak: Aşık Daimi

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 144

Yarılıyor dağların göğsü
Bir aşkı dinlendirmek için
Ve gözleri uzak yamaçlarda
Aranıp dururken bir şeyleri
Sessiz ve sakin beklemekte
Bekledikçe bileylenen yürek
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
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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
Yoktur yarin imanı
Altından köşk yaptırdım
Gümüşten merdivanı
Hey Güllü Güllü Güllü
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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 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

Sayfa 145

Gündüzden haberim var
Akşama görüşelim
Manisa'nın üzümü
Karartmadı yüzümü
Yedi yıl hizmetim var
Dönüverdi yüzünü
Kaynak: Haydar Bayçın

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

Bu candan le le bu candan le le
Ben usandım bu candan
Al hançeri vur sineme
Ben usandım bu candan
Kaynak: Bilinmiyor

Sigaramın İncesi

Siirt'in Fıstığı
Siirt'in fıstığı
Ne güzeldir kızları
Kaş altından bakışları
Yakar hep garipleri

Sigaramın incesi baylan Cemile'm
Göynümün eglencesi
Bir akşam gel bir sabah baylan Cemile'm
İlle de cuma gecesi

Siirt'in fıstığı
Fıstıkların en hası
Sen dururken neyleyim
Pırlantayı elması

Kaleden inişelim
Kuş gibi dönüşelim

Siirt'in Kızları
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Siirt'in kızları
Sürmelidir gözleri
Sürmesine bakarken
Kaybettim öküzleri
Siirt'lim güzelsin
Benim için özelsin
Evlenmeyi sorunca
Niçin beni üzersin

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
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Sayfa 146

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
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
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Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)

Sayfa 147

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz

Alıverin martinimi atayım
Düşmanları birbirine katayım
Fırsat verin malı mülkü satayım

Yattım uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım

Goç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)

Alıverin martinimi atayım (Efem)
Atayım da Karaşar'ı katayım
Fırsat verin düşmanları haklayım (Efem)

Ziybek misin ziybek donu giyecek
Gatil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin el sözüne uyacak

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz

Goç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)
Kaynak: Genç Osman

Silindi Mi Maşrapamın Galayı 2
Ziybek misin ziybek donu giyecek (Efem)
Katil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin il sözüne uyacak (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz bir ehbab uğruna ölenlerdeniz

Koç gibi meydanlarda düzenenlerdeniz
Biz millet uğruna ölenlerdeniz
Zeybekleri yaylalarda bastılar (Efem)
Cepkenini çam dalına astılar
Beş kardeşi bir tahtada kestiler (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz
Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye
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

Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye

Kaynak: Genç Osman

Üzengin kırıldı indim bağladım (Efem)
Çıktım martinimi kavzasından kavradım
Ben annemi nafile yere ağlatım (Efem)

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)
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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
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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
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

Sayfa 148

(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
Şu Sille'den dün gece geçtim
Acı tatlı sular içtim
Nazlı yarden vaz mı geçtim
Geçmedim aman aman
İçmedim aman aman

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

Şu Sille'nin minaresi kiremit
Ben aşkından ölüyorum kerem it

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

Nasıl vazgeçeyim sen gibi bir candan
Şu Sille' nin koyunları kuzular
Kuzular da anasını arzular
Kaadir Mevlam kara yazmış yazılar

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
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Gelin gelin sürmeli gelin
Dalgalı gelin Sille' li gelin
Şu Sillenin minaresi mercandan
Sen doldur da ben içeyim fincandan

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
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Sayfa 149

Taşları annem annem annem annem annem
Kalem olmuş aman yazıyor kaşları
Annem annem annem annem annem
Kaşları annem annem annem annem annem

Silmedin Gözyaşını

Aman yarim edalı yarim geli geli yarim hayda
Aman yarim edalı yarim sürmeli yarim hayda

Öyle zalım açtı nigahın kılıcı sineme ki
Parelendi ciğeri yarelerim bağlayanın

Kaynak: Rıza Konyalı

Silme Gözyaşlarımı
Silme gözyaşlarımı da
Gözlerimde kurusun
Akıttığım gözyaşı
Cehennem suyu olsun
Evlerinin başında
Çapa yaparım çapa
Ararsam senin gibi
Bulurmuyum acaba
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
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 aşkın ile ağlayanın
Vay ahvaline zalim sana el bağlayanın

Şem'a pervaneyi yaktığı için yanmadadır
Ciğeri dağlanır elbette ciğer dağlayanın
Kaynak: Celal Güzelses

Simitçi Satar Simidi
Simitçi satar simidi
Elinde altın dividi
Çim sevmez senin cibi yiğidi
Beyim aman aman
Çor olsun Ermeni dizeli
Var olsun Vıçıtırn dilberi
Bakkaldan aldım çirezi
Elinde alün terazi
Çim sevmez senin cibi beyazi
Beyim aman aman
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
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Al valayla örtün mehram başını
Geçememiş gelin Seyran taşını
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar
Taze gelin idin bizim ovada
Al kınalı eller sanki duada
Zalim felek ayrı koydu yuvada
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş simizar
Arkadaşlar gelsin senin toyuna
Gelinlik kefenin ölçsün boyuna
Haber saldık Norpet'ti ki dayına
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar
Kınalayın tabutunun dalını
Soldurmayın yeşilini alını
Norpetli Rıza Çavuş'un gelini
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar
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

Sayfa 150

İktidarların günahı bu hem ayıp hem de bir zaaf
Ayıp beyler bir malulüm benim kolum dalım mı var
Der ilhami yüz karası bitmeli bu halim beyan
Ben değilim bu haldeki binlerce var olsun ayan
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
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
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

Ticaret diyerek temiz aşımıza zehir kattın
Eroin morfin esrarı yavrularımıza sattın

Varın bakın Türkmen kızı uyur mu
Kollarında altın bilezik durur mu
Sinanoğlu gibi yiğit bulur mu

Bilmiyorum o vicdanla yatağında nasıl yattın
Verdiklerini de aldın bir can kaldı malım mı var

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

www.ezgidiyari.com

17.08.2018 17:06:11

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ne anam var ne babam ne kardaşım

Sayfa 151

N'olaydı n'olaydı teslim olaydım
Konak avlusuna kendim varaydım

Sinanoğlu güle yapar taş ilen
Gözlerim doldu kanlı da yaş ilen
Nerelere gideyim de Koca Sinan
Böyle de dalgalı baş ilen

Sinanoğlu derler benim adıma
Beşyüz atlı beşyüz piyade var yanımda
Aman n'olaydım yavrum n'olaydım
Aydın İzmir Valisine teslim olaydım

Sinanoğlu gülelerin yıkılsın
Yıkılsın da yerine arpa buğday ekilsin
Yiğitlerin beli bana bükülsün
Gitme de Sinan gitme de yarim burda kal

Sinanoğlu inir gelir inişden
Her yanları görünmüyor gümüşden
İnan olsun haberim yok bu işden
Ah n'olaydım n'olaydım teslim olaydım

Kaynak: Zeynep Köken

Sinanoğlu 6
Sinanoğlu derler benim adıma
Beş yüz çakmak çalan gelsin yanıma

Sinanoğlu 3
Sinanoğlu derler benim adımı
Yiyen bilir ince bıçak tadını
Alamadım lezzetini tadını
Çalın zeybeklere bir Sinanoğlu
Düşmanları bozan bir Sinanoğlu
Sinanoğlu’nun cepkenleri sırmadan
Aç kapıyı konu komşu duymadan
Alır seni de kaçarım vurmadan

Yavrum dara lila lila
Kuzum dara lila lila da lilali laylom
Sinanoğlu bina yapar daş ile
Çakır ela gözler doldu yine yaş ile
Yavrum dara lila lila
Kuzum dara lila lila da lilali laylom
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: Ethem Utku

Kaynak: İbrahim Hıdırbozan

Sinanoğlu 4

Sincan Ustaları

Ak çeşmeden sular içtim kanmadım hey
Sekiz de dokuz yerimden kurşun da yedim
Efem ölmedim hey

Ben bir bina yaptırdım
Sincan ustalarına
Beni doktor yapsınlar
Çikiçik hastalarına

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
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Arabaya bin
Taksiye bin
Gıdıkla goçum gıdıkla
Gıdıkla yavrum gıdıkla
Motor geliyor motor
Hani onun bacası
Evde kalmış kızların
Ben olurum kocası
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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
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Köstek belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Zincir belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Hançer belde şıngıldar
Yare kaldı yare kaldı
Sinemde bir vay vay yare kaldı
Dermansız bir derde düştüm
Bir gümanım vay vay yare kaldı

Sayfa 152

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
Kaynak: Fehime Kutluer

Sinem (Bahar Geldi Gölemize)
Bahar geldi Gölemize
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

Pınar başında otursam
Elimi suya batırsam
Dönüp salavat getirsem
Rahmet gelse sele Sinem

Sinekçi'dir Köyümüz
Sinekçi'dir köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur öyle huyumuz

Yağmur yağarken dağlara
Bülbül sığınsın bağlara
Selam olsun tüm sağlara
Çektiğimiz çile Sinem

Aman anne tiren geliyor
Aşkın beni serhoş ediyor

Bulut gelir pare pare
Bulut olmaz derde çare
Ben beni koysam avare
Sesim versem yele Sinem

Kolundakı saatın
Alatı ben olayım
Şimden sonra sevdiğim
Hayatın ben olayım
Aman anne tiren geliyor
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Ferman Baba yoldan gelir
Haberi mektupla alır
Yıllardır gurbette kalır
Vatanımız Göle Sinem
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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
Bahçıvan'ım bağdan bağa ineyim
Deryalara varıp geri döneyim
Bedreddin suyundan içip kanayım
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

Sayfa 153

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
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

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

Daimi'yi sormazsın yar
Müşkül halim görmezsin yar
Muradımı vermezsin yar
Sinem yareli yareli

Yaylanın yolundasın
Sinem yar ha Sinem yar
Anayın kolundasın
Gitme gitme gelem yar

Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezm-i çerağ olaydı
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Kaynak: Aşık Daimi

Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış

N'olaydı yar n'olaydı yar bade dolduraydı
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Sayfa 154

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

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

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Sinemde Yareler Açıyor Bazı

N'olaydı ah n'olaydı saki bade sunaydı
Sundukça camı mahbub rakibe dağ olaydı

Ne imiş o yarin maksadı benden
Bakmayıp bizlerden kaçıyor bazı
Sevmişem o yari can ile tenden
Sinemde yareler açıyor bazı

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
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
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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
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
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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

Sayfa 155

Ben bir kadı kızıyım
Değme beylere varamam
Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam

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

Balıdım pekmez oldum
Duruldum akmaz oldum
Bir gelinlik kızdım
Beş para etmez oldum

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

Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam

Kaynak: Bedri Ayseli

Sini Kalaylı Sini
Sini kalaylı sini
Ben sevdim birisini
Cellat boynumu vursa
Söylemem doğrusunu
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: Aşık Hasan Ayazma

Sis Dağı Sis Dağı
Ah Sis Dağı Sis Dağı
Dımanın benim ile
Canım ayru geziyu
Urufum senin ile
Sis Dağı beri bakar
Suyu bulanuk akar
Verin bana yarımı
Sizi yıldırım yakar
Gaşu dadan aşağa
Gatar geliyu gatar
Ağasar’ın uşağa
Adamı böğle yapar

Sinop Da Tabyaya Yakın

Ağasar’ın Deresi
Garışıyu dereme
Gülüm senin yüzünden
Galdıma ben vereme

Sinop da tabyaya yakın
Seyirdin akın akın
Düştüm de serhoş eline
Gelin halime bakın

Ağasar’ın balını
Gel salını salını
Böyüğünden çoğudu
Güccüğünün çalımı

Kaynak: Hasan Çıtak

Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam
Ben bu defi çalamam
Parmaklarımı yoramam
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Kaynak: Yöre Ekibi

Sitem (Varlığın)
Varlığın ayrı bir sorun yokluğun ayrı
Ne diyeyim bilmem sana sitemler aynı
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Ne çabuk yenildim mahkumum yalnızlığa
Geceler bildik dost ağla kalbim ağla
Ne artık gökyüzü ne de yeryüzü
Yetmiyor sensiz bana ağla kalbim ağla
Kaynak: Yağmur Öncesi

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
Kaynak: Çekiç Ali

Sitemkarım (Bölüşmüşler)
Bölüşmüşler bu dünyayı
Onun için sitemkarım
Muhannetin akar çayı
Onun için sitemkarım
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

Sayfa 156

Onun için sitemkarım
Kaynak: Avni Kaysal

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

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

Hançer yedik can yerinden
Yaramız kanar derinden
Korkmam gayrı beterinden
Onun için sitemkarım

Ayaklarım kan içinde yol benim
Taşı sıksam un ederim a dostlar
Omuz versem kaldırırım dağları
Balık olsam doldururum gölleri

Ham meyvada öz aradık
Ahraslarda söz aradık
Kör talihde göz aradık
Onun için sitemkarım

Ya nedendir ya nedendir a dostlar
Kanım sebil alın terim pul benim

Gözümüz uykusuz kalmış
Sazımız türküsüz kalmış
İnsanlar sevgisiz kalmış

Sivas Dramı (Allah Allah Dost)
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Kaynak: Hasan Hüseyin

Allah Allah dost diyerek
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Koştuk Sivas ellerine
Halk türküsü söyleyerek
Coştuk Sivas ellerinde
Dışarda tekbir sesliler
İçerde kara yaslılar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar
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
Devlet baba, devlet baba
Ne kötülük ettik sana
Döne döne yana yana
Piştik Sivas ellerinde
Mahzuni tekbir sesliler
İçerde yanıyor canlar
Şeriatın içtiği kanlar
Bileniyor tüm insanlar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar
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
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Sayfa 157

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
Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sivas Yaylaları
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
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Sayfa 158

Kız sana vurulalı
Köse dağın bayırına
Gün vurmuş çayırına
Eller ermiş muradına
Mevlam bizi kayıra

Camdan el sallarken gördüm
Gülümsedi selam verdim
Nerelisin diye sordum
Dudak büktü söylemiyor
Bağlantı

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

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

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
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

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
Sılada nişanlım ah eder size
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

Bağlantı
Hem cilveli hem nazlıymış
Can yakmaya hevesliymiş
Sordum sordum söylemedi
Öğredimki Sivaslıymış
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Kaynak: Tahsin Nahit

Siverek Asmasıyam
Siverek asmasıyam
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Sayfa 159

Sümerim basmasıyam
Ane doktor getirme
O yarin hastasıyam

Bir balık almayasın
Talebesin sevdiğim
İkmale kalmayasın

Bu kala ne kaladır
Etrafı kerbeladır
Ölüm Allah'in emri
Ayrılık ne beladır

Tren yolu tarladan
Tekerleği aynadan
Okuyanlar değil mi
Bizi böyle eğleten

Kaynak: Abdurrahman Kepekçi

Hoca geliyor hoca
Elinde yeşil bohça
Şimdiki kızlar istiyor
Başı açık bol paça

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

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

Kaynak: Ramazan Özgültekin
Kaynak: Vedat Yıldırım

Sivri Sivri Sinekler
Sivri sivri sinekler
Camları kıracaklar
Ulaş da gel nazlı yar
Ellere verecekler
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

Siya Wan - Voghperk (Türkçe)
(Gölgeler - Ağıt)
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

Denize dalmayasın
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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
Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın
Şu dağlar bizim olsa
Yaprağı üzüm olsa
Cennet'in uykusu gelmiş
Siyah da carlı Cennet'im
Aman yastığı dizim olsa
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
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Sayfa 160

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
Cemalin göreli sevdakar oldum
(<i>Meğer tabutlara saralar beni</i>)
Elif kametine hayran olduğum
Gece gündüz hayaline döndüğüm
Hep senin içindir boyun eğdiğim
Yoksa zap'tedemez bu yerler beni
Kaynak: İsmail Oğuz

Siyah Perde
Karyolası siyah perde
Yeni düştüm be bu derde
Yeni düşmüş derler derde
Nasıl gidem kara yere
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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

Sayfa 161

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
Kaynak: Feyzullah Çınar

Kaynak: Yöre Ekibi

Siyah Saçlar Yan Olur
Siyah saçlar yan olur
Görenler heyran olur
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
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Siyah Zülfün Deste Deste
Siyah zülfün deste deste
Yar destesin vermenem dosta
Sefil Emrah düştü hasta
Yar o yandı mende yanaram
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
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Gülümdün sen canım benim
Dokununca kanar tenim
Feryat benim gurbet sensin
Vaaay
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli

Sayfa 162

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

Aramıza dağlar düştü
Ayrıldı yar yolum senden
Ya sen nasıl geçtin benden

Eki de budan balasın ay aydadım tuzga
Kelin çekin yosmasın ay denişmem kızga

Vaay

Ak demesem kaltiyim ay candım da küydüm
Kadem sizin balasın ay kaydan da sevdim

Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli

Kaynak: Kırım Türkleri

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: Öksüz Dede

Siyah Zülfün Tellerine
Siyah zülfün tellerine
Muhabbetin yellerine
Kurban olam dillerine
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
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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
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
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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
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
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
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Sayfa 163

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
Kaynak: Aşık Kemal Can

Size Selam Getirmişem
Serin sulu bulaklardan bulaklardan
Yeşil yaprak budaklardan budaklardan
Lale renkli yanaklardan
Bal süzülen dudaklardan
Size selam size selam getirmişem
Katar katar turnalardan
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
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Azerbaycan diyarından
Köroğlu'nun nigarından
Size selam size selam getirmişem

Sayfa 164

Şeheng kimi sırdaşından
Yaman günün gardaşından
Gorgut Dedemin yaşından
Size sovgat getirmişem

Kaynak: Huşenk Azeroğlu
Kaynak: Aşık Valeh

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
Gehremanlar emeyinden
Ananın gan üreyinden
Han çobanın çöreyinden
Yaşıl yamın çiçeyinden
Size sovgat getirmişem
Yaşıl dağlar deresinden
Ovuç kesen beresinden
Kekliklerin feresinden
Çalhan inek keresinden
Size sovgat getirmişem
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
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Sizin Dereler Ahar
Sizin dereler ahar
Bizim dereler gibi
Sizin gızlar oturur
Bizim nineler gibi
Çal aşağı çaparım
Çam pınarı gaparım
Sizin gibi gızları
Çam dalından yaparım
Derede duddum guşu
Çıhamadım yohuşu
Dud nazlı yar elimden
Olursun cennet guşu
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
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
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Yanımdaki gız
Bana yenge olacah
Atım var gatırım var
Yaylada çadırım var
Alur gaçarım seni
Babanın hatırı var

Sizin Dükkan Bizim Dükkan Demirden
Sizin dükkan bizim dükkan demirden
Kaşlar değil gözler beni del'eden
A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen olsun acı yarim
Minareden atıverdi yel beni
Hiç kaygusu yok sanıyor el beni
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)
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
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Sayfa 165

Bağlantı
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
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
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Tinayna tinnay tinnayna tinnay tinnay rinnaynam
Kaynak: Yöre Ekibi

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
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sofu İnad Eder

Sayfa 166

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)
Söz: Mirati

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
Kaynak: Kasım Karşı

Soğuk Soğuk Akayi
Soğuk soğuk akayi yaylanın sucuğazı
Verem eyledi beni gavurun kızcuğazı
Gökteki yıldızları saysalardı gelir mi
Kız sana vurulanın veremi tükenir mi
Olayım nazlı yare o ne deyi ne deyi
Neyleyim böyle yari bırakıp da gediye

Eyvallah diyerek ikrar eyledik
Erenler cemine girercesine
Hakikat bağına yetiştik, bindik
Renk aldık her gülden çiçekçesine

Akşam oldu durayım
Saatimi kurayım
Geceler bir yıl oldu
Yarsız nasıl durayım

Söylesem manasın sığmaz takrire

Kaynak: Temel Genç
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Sayfa 167

Soğuk Su Başında

Bir sevgi uğruna ben ömrümü verdim

Soğuk su başında yedim kebabı
Kimler olsıın nazlı yarin sebebi

Kaynak: Suat Sayın

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
Kaynak: Mevlide Kayhan

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: Kemal Keskin

Sokağın Ardındayım
Sokağın ardındayım
Sabahım dördündeyim
Eller tatlı uykuda
Ben yarin peşindeyim
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
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Sokak Arasında Kanlı Kasaplar
Sokak arasında kanlı kasaplar
İnsan evladına da kama mı saplar
Cenazem kalkıyor bakın ahbaplar
Oy babam oy zalım babam oy
Söyle baba ben suçumu bileyim
Bileyim de ecelimle öleyim
Oy babam oy zalim babam oy
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: 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
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kale bayırı düzü
Devriye sardı ya bizi
Hep beraber olalım
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Vermeyelim şu kızı
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın

Sayfa 168

Hangi aşık bahtı gülmüş ki
Ben güleyim
Kara kışlar bahar ister
Bahar olsun yazı ister
Yaz bahardan geçti gönlüm
Sonbaharda sol yüreğim

Alçacık beden yarim
Sallanıp giden yarim
Seviştik de ayrıldık
Sebebi neden yarim

Kaynak: Servet Kocakaya

Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın

Acı türküler yakma daha ölmedim
O ses benim duy da gel yine
Uzak yollara bakma elin olmadım
Baramlığın giyde gel yine

Kaynak: Cemil Uzel

Yüreğini yaksa da hüzün
Ele karşı solmasın yüzün
Yediveren gül gibi doğdun içime
Şimdi bana değer her sözün

Sokakta Geziyorsun
Sokakta geziyorsun
Oğlumu üzüyorsun
Sende ne güzellik var
Maymuna benziyorsun

Solmasın Yüzün (Acı Türküler)

Sana bir avuç bulut saklayacağım
Mavisinde turna sesiyle
Kandi göğümde yine seni bekleyeceğim
Aynı yağmur uğultusuyla

Çarşıda it kaynana
Başında bit kaynana
Biz oğlunla yan yana
Dışarı git kaynana

Kaynak: İbrahim Karaca

Başı saçaklı gelin
İpten kuşaklı gelin
Dün geldin adam oldun
Leylek bacaklı gelin

Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Bizleri ağlatıyor senin sözlerin
Liyeş Kanalı'nda bulunuyor cesedin
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin

Çarşı biber kaynana
Ne bu haber kaynana
Oğlun beni boşamaz
Çatla geber kaynana

Gelin olup geldin sen de Avrupa'ya
Nasıl kıyıldı o güzelim canına
Genç yaşında doyamadın muradına
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin

Sol Yüreğim (Seni Sevmek)

Herkes gibi sen de Avrupa'yı görmek istedin
Gelip gördün ama muradına eremedin
İntihar mı ettin öldürüldün mü kimse bilmedi
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin

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
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Solmaz Gelin (Ağıt)

Ağlattın Özburunluları bak yana yana
Hepimizi boyadın acıya gama
Bu acıya dayanır mı ana ile baba
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
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Sayfa 169

Kardeşlerin hep yollara baktılar
Cenazeni bekleyip ağıtlar yaktılar
Cümle alemi hep birden ağlattılar
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin

Gene kan ağlıyor o humar gözler
Yüreğimin başı köz gibi sızlar
Yığılır başına gelinler kızlar
Ezerler destine kına sevdiğim

Aşık Rifat sana çok üzüldü
Gözlerinden kanlı yaşlar süzüldü
Dizleri tutmadı beli büküldü
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin

Aldı Sona
Yiğit olan nazlı yari ağlatmaz
El yığılıp kemer bele bağlatmaz
Nasip Zarşat'tadır burda eğletmez
Allah'ın kaderi bele sevdiğim

Kaynak: Rifat Oğuz

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
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
Ağam beni götürmeye gelmişler
Ayrılık günüdür gene sevdiğim
Kara olsun böyle türlü libası
Bugün giydirirler bana 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)
Çiçekli yaz bahar gelse bana ne
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Benim için dünya bir çilehane
Hasret kıyamete kaldıktan sonra

Aldı Yunus
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Kahpe felek bu mu idi dileğim
Ömür boyu yaşam boyu çileyim
Bana gül diyorlar nasıl güleyim
Dost ağlayıp düşman güldükten sonra
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
Kaynak: Halit Arapoğlu
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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
Aranıyor bir kale
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Sayfa 171

Titredi rüzgarla
Bir gelincik çiçeği
Onun hemen yanından
Uçtu uğur böceği

Saatim ay oldu günüm yıl oldu
Gelip geçen kara günden usandım

Geliyor seke seke
İşte ceylan yavrusu
İncitmeden çayırı
Irmaktan içecek su

Sor Bilir (Aşkın Harareti)

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
Karacaoğlan der ki bize ne oldu
Koynumuz köpüklü kan ile doldu
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Kaynak: Karacaoğlan

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
Sümmani'yem akıl başta serseri
Ben deli değildim sen ettin deli
Evliyalar enbiyalar serveri
Yeri göğü yaradana sor bilir
Kaynak: Aşık Sümmani

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
Unutulup gitti geçen her günde
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Hatırlanmaz oldu bayram düğünde
Aşkımdan köz düşen garip gönlünde
Duman tüttü dersin soran olursa

Sayfa 172

Ana baba bacı kardaş dizilir
Boyun büküp soranlara ne deyim
Garip boynunu vuranlara ne deyim

Sellere karışan toprak kil gibi
Rüzgara kapılan bir mendil gibi
Eriyip tükenen bir kandil gibi
Yanıp bitti dersin soran olursa

Kaynak: Ekrem Çelebi

Söyle Aşık Yener talihe küstü
Sevgiden sevdadan umudun kesti
Mezar taşlarında bir akşam üstü
Baykuş öttü dersin soran olursa

Şairler çoğaldı şiir azaldı
Herkesin emrine girer kalemler
Kimi hükümdardır kimi de cellat
İdam sehpasını kurar kalemler

Kaynak: Aşık Yener

Bak orta doğuda dökülen yaşlar
Var mı yazdığında sosyal savaşlar
İki kişilikmiş sevdalı başlar
Neden birbirini sarar kalemler

Soran Öğrenir (Olmazdı)
Her mücevher değerini bulmazdı
Sarrafından ayar danışmasaydı
Kerpiç yığılmayan bina olmazdı
Ustası mimara yanaşmasaydı
Köprüsüz dereden yolcu geçmezdi
Kuş kanatsız olsa gökte uçmazdı
Kamili cahili kimse seçmezdi
Oturup üç beş laf konuşmasaydı
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

Sorar 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: Aşık Osman Feymani
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

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
www.ezgidiyari.com

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
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Sayfa 173

Ölümsüz yer var mıdır
Yine sordum çiçeğe
Kışın nerde olursuz
Çiçek eydür ey derviş
Kışın turab oluruz
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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Yine sordum çiçeğe
Bahçene girsem n'ola
Çiçek eydür ey derviş
Kokla beni geri dur
Yine sordum çiçeğe
Sen Sırat'ı gördün mü
Çiçek eydür ey derviş
Cümlenin ol yoludur
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
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Yüzü dolu nurlara
Ak sakallı pirlere
Çiğdemde dervişlik var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sorgucular
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

Sayfa 174

Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır
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
Kaynak: Kul Nesimi

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

Kaynak: Ahmet Kaya

Kul Kevseri yerin dolmaz
Gerçek sevgi asla solmaz
Sevgi tek taraflı olmaz
Yoracaksan yorma beni

Sorma Be Birader (Vardır)

Kaynak: Aşık Kevseri

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
Çağırma meclis-i riyaya bizi
Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır

Sormaya Geldim (Darda Kalsa)

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
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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
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Boş yere sen ne üzülüp durursun
Zararını görür pişman olursun
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: Kasım Karşı

Sorulmalıdır (Bizden Selam Olsun)

Sayfa 175

Buralarda gezdim durdum
Her gün seni arıyorum
Kaynak: Aşık Kevseri

Soyka (Daracık Sokaktan)
Daracacık sokaktan geçtiydim
Ben bir soyka içtiydim yar yar aman
Koca meşe altında
Ben Ayşe'mi seçtiydim
Olsun meyvalar olsun
Bardaklar dolsun

Bizden selam olsun Süleyman beye
Bize içi dışı görülmelidir
Kanınan boğuyor gardaş gardaşı
Bizzat kendisinden sorulmalıdır

Daracacık sokağın köşesi
Boşaldı soyka şişesi yar yar aman
Pencereden görüneri
Agasının Ayşe'si

Biz balık degiliz bizi yutmasın
Önümüze kalkan kılıç tutmasın
Anadolu derler sakın çatmasın
Aklı başlarına derilmelidir

Olsun meyvalar olsun
Bardaklar dolsun

Bizim atlar kır beygire benzemez
Dağda gezer denizlerde yüzemez
Unutmasın çakal aslan ezemez
Bizde sivri burun kırılmalıdır

Söğüdün Yaprağı Narindir Narin

Kaynak: Fatmagül Yücel

Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Sana yar bulunur ben Allah kerim

Bana bu illerde Mahzuni derler
Fukarayı sever er oğlu erler
Babasının malı değil bu yerler
İnsanca bir düzen kurulmalıdır

Kınalı topuklar suya mı değdi
Çeşmenin başında aklımı çeldi

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

(Bağlantı)
Rastık kaşında kaşında
On dört yaşında yaşında
Aklı başında

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
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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
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Sayfa 176

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
Beyler aman amman

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

(Bağlantı)
Eser bad-ı sabah o yar gelmedi
Haydi sabahlar olmadı
Aksedeler geymiş boylu boyunca
Beyler aman amman
İliklemiş ta gerdana varınca
Haydi gerdana varınca
Akşamdan sarılsam sabahlar olunca
Beyler aman amman
Bağlantı

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: Hisarlı Ahmet
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

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

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

Naldırdın beni
Gül iken soldurdun beni

N'olur kuşlar ben olsam tek gözünüz
Konuşurken ah ben olsam ağzınız
Hastalandım kaldım burada yalınız
Şu garip halime bakışın kuşlar

Elmayı yüke koydum
Ağzını büke Koydum
Aldı yari elimden
Boynumu büke koydum

Gidin kuşlar gidin söylen yarime
Sahip olsun namusuma arıma
Sarılın boynuna benim yerime
Hal hatırdan sonra öpüşün kuşlar

Naldırdın beni
Gül iken soldurdun beni

Selam söylen Al'İzzeti'in dostuna
Alın şu mektubu verin bestine
Yuva yapın bizim evin üstüne
Her sabah her sabah ötüşün kuşlar

Kaynak: Mustafa Şimşek
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Sayfa 177

Söyle (Hasbi Arzuhalim Ol)
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Söndüremez (Sevmeli Cananı)
Sevmeli cananı canı gönülden
Yanmaktır karımız sel söndüremez
Aşka kul olalı derun u dilden
Yanıyor ciğerim el söndüremez
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
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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
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
Yüreğime basa basa
İçimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm
Biraz daha dur
Ay ay ay yanıyor ömrüm
Vallahi yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde
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Söyle yağmur söyle
Değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne
O nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne
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
Söyle dilber söyle dilen dolanım
Sen söyle ki ben uykudan uyanım
Nece bir de cefalaran dayanım
Gündüzüm bir hoştur gecem iniler
Sabahın sehrinde ürüzgar eser
Üç güzelin kahrı sinemi keser
Birisini sevsem ikisi küser
Hangisine yad eyleyim gönlümü
Kaynak: Aşık Daimi

Sayfa 178

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
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
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim
Hamama gittim de yer bulamadım
Yandı yürek yandı kar bulamadım
Gönlüme münasip yar bulamadım
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim
Hamama giderken bohçam da düştü
Uçkurum kırıldı şalvarım düştü
Zamane oğlanlar peşime düştü
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim

Söyle Dilber Suçum Nedir
Söyle dilber suçum nedir
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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
Cabbar deyer gel danışag yazana
Dövr eleyib bu dünyanı gezene
Oğul gerek malı özü gazana
Atadan oğula ne dövlet oğul

Sayfa 179
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

Kaynak: Aşık Cabbar

Ona deki seni candan sevmemiş
Ona deki sana yalan söylemiş
Ona deki senlen gönül eylemiş
Hasretinden öldüğümü söyleme

Söyle Sazım (Kendime)

Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme

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
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin

De Mazlumi seni çoktan unutmuş
De bu sevdan kuru hayal umutmuş
Senden ayrılalı başka yar bulmuş
Saçlarımı yolduğumu söyleme
Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme
Bir başıma kaldığımı
Sararıpta solduğumu
Per perişan olduğumu
Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme
Kaynak: Aşık Mazlumi

Bir yar sevdim ismi ile avundum
Doğru söze kıymet verdim savundum
Ben bu yüzden dokuz köyden kovuldum
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
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
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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
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Boylanacak türkümüz var
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
Mihrali Bey ata biner yürürdü
Düşman görse korkusundan erirdi
Doksan üçte gelenleri kururdu
Asaleti cinsi dini söylenir
Mihrali Bey konu açanlar açsın
Senin ünün her tarafı dolaşsın
Dinlensin Mihrali tarihe geçsin
Verilir bu vasfı dili söylenir
Mihrali Bey çıktı gine meydana
Ne kadar hanımdır doğuran ana
Kılıcı belendi al kızıl kana
Gülşen bahçesinde gülü söylenir
Bey'in çoktur anlatırsak davası
Titretti elinde koca Sivas'ı
Sürüyü sakladı Kangal ağası
Her yerde şerefi şanı söylenir
Mihrali Bey sözlerini açmalı
Bunu yazıp tarihlere geçmeli
Kılıcıyla korkuturdu düşmanı
Kılıcı kalkanı kını söylenir
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

Sayfa 180

Bağdat diyarına da vardın mı turnam
Medine şehrinde Fadime Anayı efendim
Makamı boyları da gördün mü turnam
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
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
Kaynak: İsmail Kuloğlu

Söyleşi (Münacat Etti Miskin)
Münacat etti miskin Hace Ahmet
İlahi kıl bütün insanlara rahmet
Garip Ahmet sözü asla eskimez
Eğer ki yer altına girse çürümez
Okuyana kılarım ben şefkat
Kıyamette kılacağım şefaat
Huda kılsa nasip bana cennet
Okuyanlara dilerim ben şefaat
Dileği her ne ise Tanrı vere
Muhabbet şavkın gönlüne sere
Benim hikmetlerim aleme dolan
İşitmeden kim ölse kılar arman
Benim hikmetlerim dertliye derman
Kişi nasip almazsa yollarda kalan
Benim hikmetlerim fermanı Sübhan
Okuyup anlasan manayı Kur’an

Söylenir gezersin yaban ellerde
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Sayfa 181

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

Benim hikmetimi sarrafa deyin
Kerem sahibi o Vahhab’a deyin

Hudayım sözünden çıkan bu hikmet
İşitene yağar baranı rahmet

Adil padişah o bir adı sadık
Kılar bir lahzada vaslına layık

Melun şeytan tutmaz onun yolunu
Muhammet Mustafa tutar elini

Benim hikmetlerim cahil işitmez
Gönlü kara olan öğüdüm almaz

Benim hikmetlerim dertsize deme
Cevherim bahasız cahile verme

Her kim yazı yazsa nesirle yazsın
Nesirle yazarak maksada varsın

Yesevi hikmetlerin kadrine yat sen
Aşk küpünden meyi bir katre tat sen

Nasihatler kılar yaşlıya gence
Anlamadan iyi ve kötü nece

Kaynak: Ahmet Yesevi

İnansın diye bir çok akılsızlar
Velilerden bunları nakil kılarlar
Hal dili ile ben amayı dövdüm
Hakikat dili ile cahili sövdüm

Söyleyemedim (Düşlerde Sevdim)
Düşlerde sevdim seni söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim

Eğer alim olsa sadaka canım
İşitip anla inci cevherdir sözüm

Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim

İnci cevher sözüm aleme saçsa
Okuyup anlasa Kuranı açsa

Şarkılar yazdım sana okuyamadım
Hep yanımdaydın oysa dokunamadım

O alime canımı kurban kılarım
Bütün ev barkımı ihsan kılarım

Sana ben hayaller düşler büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim

Hani alim hani amil yarenler
Hak’tan söyleyene canın verenler
Kendini bildi ise Hakkı bildi
Huda’dan korktu ve insafa geldi
Diri oldukça cihanda har olmaz
Okuyan bendeler hiç bimar olmaz
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Kaynak: Cevdet Bağca

Söyleyim Bayburt'un Halini
Söyleyim Bayburt'un vas'ı halini
Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt
Bülbüller çeker ahu zarını
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Seherde ötüşür kuşların Bayburt
Kahramanlar eli Bayburt Otağı
Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı
Bizim elin vardır bahçası bağı
İçinde sallansın sonalar Bayburt

Sayfa 182

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

Kaynak: Recep Kırıcı

Söyleyin Güneşe

Söyleyim De Dinlen Mevali Canlar

Söyleyin güneşe erken doğmasın
Nazlı yar yoldadır benzi solmasın
Gölge etmesin sebep olmasın

Söyleyim de dinlen mevali canlar
Evvel Allah bu cihana kim geldi
Muhammet Ali kandilde nur iken
Bu cihana sada geldi ün geldi
Cihan derya idi dünya dar idi
Cebrail Mikail anda var idi
Bir avuç toprakla dünya kuruldu
Azrail israfil anda sur idi
Kün deyince karar kıldı ademe
Yedi gün emeğim geçti o deme
Kadir Allah can verince ademe
Akıl fikir ile kül-i kan geldi
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
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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

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
Kaynak: Ali Rıza Malkoç
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Sayfa 183

Söz Veren Dostum

Sözlerin Andırır Oğul Balını

Bizim yıkık damın bacası tütmüyor
Hasta yavrularım doktor görmüyor
Şu yoksulluk bilmem neden gitmiyor
Söyle başkentteki söz veren dostum

Sözlerin andırır oğul balını
Gel karşıma sen salını salını
Islak gözlerimin bil ahvalını
Bildim anı iki gözlü çay dedi

Dört yılda bir uğruyorsun köyüme
Kurbanlar kesmiştik sözlerinize
Umutlar verdiniz türlü şekilde
Hani nerde bolluk söz veren dostum

Dedim sen oldukça karşımda yırak
Artıyor bendeki derd-i iftirak
Kulağını ver döşüme dinle bak
Yar dinledi çalınıyor nay dedi

Olan varımızı hep size verdik
Bir oy için sağda solda döğüştük
Sizi bu illerden biz vekil seçtik
Gel yarını düşün söz veren dostum

Birgün gördüm o gözleri karayı
Aman dedim bul derdime çarayı
Dedim kaçtır say sinemde yarayı
Acısını sen çekersin say dedi

Nebyanlı'nın bağrı yanmış ne etsin
Tilkinin yerine kurdu mu seçsin
Tek dileği vardır mekanın çöksün
Yoksul halkım gelip bir düzen kura

Mağrurlanır baş kaldırır yörürsün
Beni aşkın ateşiyle sürürsün
Birgün zulmün cezasını görürsün
Eyvah bunu bilmiyordum vay dedi

Kaynak: Ozan Nebyanlı

Kaynak: Kamil Sarıateş

Söz Verip De Gelin Mi Oldun

Sözün Bilmez Bazı Cahil 1

Bağlarına vardım elma yoğudu
Bu yıl dünürcün de gayet çoğudu
İyi oldu sevdiğim senin vardığın
O zalim köyünde güzel yoğudu

Sözün bilmez bazı cahil elinden
Edep ağlar erkan ağlar yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar

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

İyiye hizmet et olasın iyi
Öter defler gibi sinemin neyi
Bu çarkın elinden el aman deyi
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar

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
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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
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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
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

Sayfa 184

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
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

Çamur iken şose oldu yolumuz
Tüm dünyada kıymetlendi çulumuz
Ne mutlu ki altın oldu pulumuz
Standartı yakaladık çok şükür

Bağlantı

ABD'i tuttuk tekmeyi vurduk
Uçak sanayii'ni Sivasa kurduk
İlk uçağı Hakkariye uçurduk
Standartı yakaladık çok şükür

Bağlantı

Seksen ile yaptık tranvay ağı
Kurar iken aldık beriye dağı
Deveyle atladık hendekte çağı
Standartı yakaladık çok şükür

Bağlantı

Avrupayı bir kenara kıstırdık
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Bağda budadım dalı
Bugün görmedim yari

Yari gördüm diyene
Gümüş hamaylı takın

Kaynak: Rıfat Balaban

Su Akarı Kendi Bulur
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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
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
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Sayfa 185
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
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
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(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 186

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

Bağlantı

Su gelir güldür müldür
Marhamam dolu güldür
Havada uçan kuşlar
Ahvalim yare bildir

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
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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
Aman amman elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de
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Sıkı sıkı sarmalı
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Yılan olsam sarılsam
O yarin topuğundan
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
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
Su gelir güldür güldür
Gelin testini doldur
Testi tamam olunca
Halini yare bildir
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
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Sayfa 187

Yarin pembe şalvarı
Islanır topuğundan
Kaynak: Mustafa Arıtürk

Su Gelir Güldür Güldür
Bağda gülü budadım
Amanın bağda gülü budadım
Haydi de gülü güle bağladım
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Yarim bana dönerse
Amanın yarim bana dönerse
Haydi de ona kurban adadım
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
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 Kütüğünden
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
İpek olsam sarılsam
Yarimin topuğundan
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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

Sayfa 188

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)

Su gelir lüle lüle
Yar gelir lüle lüle
Genç ömrümü çürüttün
Gözyaşı sile sile

Gidemem önüm dağdır (Yaylalar yaylalar)
Sinem meyvalı bağdır (Yaylalar yaylalar)
Ben kazanım yar yesin (Yaylalar yaylalar)
Nice ki canım sağdır (Yaylalar yaylalar)

Dama koydum yakacak
Yarın tren kalkacak
Ben buradan gidersem
Sana kimler bakacak

Kaynak: Hasan Korkut

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
Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name gelmiş
Aziz bir başa değer

Su Gelir Millendirir
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 aman
Çayırı çillendirir
Senin şu bakışların
Ahrazı dillendirir

Bağlantı
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Gitme uzak yollarına
Gurban olduğum
Datlı söyler dillerine
Hayran olduğum
Su gelir daşa değer aman
Kiprikler kaşa değer
Merak etme sevdiğim
Bir gün baş başa değer aman
Kaynak: Neşet Ertaş

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

Sayfa 189

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

Derelerin suyunu
Sevdüm yarin huyunu
Çok aradım bulmadım
Sevdüğümün köyünü

Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Leyla Leyla bir su doldur
Yavaş yörü sevdan öldürür meni

Su Gelir Taştan Akar

Suyu bende bağladın
Yüreğimi dağladın
Eşittim yar evlenmiş
Diz çökerek ağladım

Su gelir taştan akar gül gülin olim
Süzülür baştan akar sevdigin olim
Kızları ağlatmayın gül gülin olim
Göz yaşı içten akar sevgilin olim.

Leyla Leyla bir su doldur
Yavaş yörü sevdan öldürür meni

Yanağın yanağıma gül gülin olim
Dodağın dodağıma sevdigin olim
Gece gel konağıma gül gülin olim

Kaynak: Mehmet Bülbül

Su Gelir Taşa Değer
Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name geldi
Azizdir başa değer
Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
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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
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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
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

Sayfa 190

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
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

Su akar lüle lüle
Yar gelir güle güle
Elinde sırmalı mendil
Terini sile sile
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Kaynak: Abdullah Uyanık
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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
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

Sayfa 191

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
Merak etmiş ağleyor
Yandım Allah yandım yanılmışım ben
Yedi senelik arkadaşım İzzet'ten ayrılmışım ben
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

Sucaklı'yı Bastılar

Zemzem suyu hurmaları
Ensemize vurmaları
Düşü hayra yormaları
İlaç gibi yutmadık mı

Sucaklı'yı bastılar

İçimizin aynasını

Kaynak: Bedri Çağlayan
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Sayfa 192

Yıktık güzel dünyasını
Uyduruksu meyvesini
Pazarlarda satmadık mı

Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür

Elden duyma bir söz ile
Sürülerde çok yoz ile
Elde çomak kör göz ile
Kendimizi gütmedik mi

Suçu Yok (Başında Dert Bela)

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
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
Sancılandı içim doğuma hazır
Sonunda söyledim bozuldu huzur
Dilesem olmuyor binlerce özür
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
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
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Kaynak: Ozan Harun Yiğit

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
Yaptığı herşeyi güzelce saklı
Yanına uğrasan feryatlı ahlı
Gündüz külahlıdır gece silahlı
Zorla el evinde kaldı suçu yok
Bu Gürani Doğan der feryadından
Onda iman vicdan kuru odundan
Korkar olduk gece gündüz adından
İçimize ateş saldı suçu yok
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
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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
Yedi kardeş idik bindirdik ata
Şevkettik kavimli kardeşli öte
Köprüye varınca oldu bir hata
Nettin Kızılırmak allı gelini
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
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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
Bir gün olur Name'm
Ben sana neler derim
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
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Sular Akar Delik Taştan
Sular akar delik taştan
Sen çıkardın beni baştan efendim aman
Ayırdılar can yoldeşten
Al gel oğlan mor şişeyi
Vakit geldi at döşeği efendim amman
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: 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
Yeşil olur gerdemenin yaprağı
Al al olmuş o yarimin yanağı
Sırma saçlar ince belden aşşağı
Bağlantı

Sayfa 194

Seni merhem dediler
Sinemin yarasına
Bağlantı
Kaynak: Faik Okutken

Sulara Den Akmasın
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
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
Beni yardan ayıran da
Hiç Allah'tan korkar mı

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Sallan boyu güzelim güzelim
Gel bilece gezelim gezelim
Düşman bağrın ezelim ezelim

Sular Durulur Derler (Ninnoşum)

Kaynak: Süreyya Özer

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
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Suları Çekilmiş Denize Dönsek
Suları çekilmiş denize dönsek
Gittiğimiz yollar anlatır bizi
Ardımızda sığınaklar
Önümüz kar boran
Ölüm bizden sonra
Çaresiz gibi
Ölüm bizden sonra
Çok bekler gibi
Ağaçsız yollara
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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

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

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: Grup Mayıs Rüzgarı

Suları Islatamadım
Savaştayım elli yıldır
Ömrüm geçti boşalt doldur
Anlamadım bu ne haldir
Birgün silah çatamadım
Suları ıslatamadım
Ekin ektim başak yılan
Kuşandığım kuşak yılan
Yorgan akrep döşek yılan
Birgün rahat yatamadım
Suları ıslatamadım
Ne payem oldu ne sayem
En doğruya varmak gayem
Düşüncemdir tek sermayem
Alan yoktur satamadım
Suları ıslatamadım
Yolum yokuş izim ayrı
Dilim yansız sözüm ayrı
Bedenimden özüm ayrı
Biri bire katamadım
Suları ıslatamadım
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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
Ecelim yetişti yıldızım düştü
Dostlarım ağladı düşmanım güldü
Yapılan kadırgam deryada kaldı
Şu Malta’ya giden yollar elveda
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
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Garibe sofra kurulsa
Gönüller doysa Ramazan

Sayfa 196

Yola dedi de yürüdü
Kaynak: Aşık Bahşi

Kaynak: Sabit İnce

Sultan Seccadesin Yaymış Köşeye
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

Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma
Sultan suyu gibi çağlayıp akma
Durulur gam yeme divane gönül
Dam başında duman dağbaşında kış
Görülür gam yeme divane gönül
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

Kaynak: Mustafa Hoşsu

Pir Sultan Abdal'ım sırdan sırada
Bu iş böyle oldu kalsın burada
Cümlemizin yeltendiği murada
Erilir gam yeme divane gönül

Sultan Selim Cülusunda

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sultan Selim cülusunda
Sala dedi de yürüdü
Gidelim Mısır'a doğru
Yola dedi de yürüdü

Sultan Süleyman'a 1

Bağlantı

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
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(Koca) Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün (oy oy oy oy)
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
Kaynak: Cemil Cankat

Sultan Süleyman'a 2
Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır birgün
Nice bin senedir çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
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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
Karac'oğlan der ki konup göçersin
Ecel şerbetini birgün içersin
Sırat Köprüsünden sonu geçersin
Günahın eline verilir birgün
Kaynak: Karacaoğlan

Sultanım (Eşinden Ayrılmış Keklik)

Sayfa 197

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

Sunam
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden sunam
Nice bekleyeyim gurbet ellerde
Hiç bilir yok mudur halimden sunam

Eşinden ayrılmış keklik misali
Ötmek bize reva mıydı sultanım
Beni boynu bükük koyup ellere
Gitmek bize reva mıydı sultanım

Tığ-ı gamzelerin müşk ü bü kokmaz
Yar ela gözlerin hışm ile bakmaz
Cemalin görene Cennet gerekmez
Güneş midir doğdu yüzünden sunam

Kulaklarım seste gözlerim yolda
Baksam da görünmez dağlar var burda
Ben ayrı yastıkta sen başka kolda
Yatmak bize reva mıydı sultanım

Kemhalar giyinip zenne bağlanmaz
Eser seher yeli teli ırganmaz
Sen gidende deli gönül eğlenmez
Bir bergüzar versen telinden sunam

Garip Hacı bitmez hasretlik kahrı
Yandı harap oldu bu vücut şehri
Mutluluk aşına ayrılık zehri
Katmak bize reva mıydı sultanım

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Seni kim uçurdu gölünden sunam

Kaynak: Aşık Hacı Karakılçık

Pir Sultan Abdal der cemalin güzel
Aradım bulmadım bir haber yazar
Şimdi senin ismin Cenneti gezer
Kalma bizim için yolundan sunam

Sultanın Geydiği Kareli Kumaş
Sultanın geydiği de kareli kumaş
Yandım ateşine de sultanım ulaş
(Haydi de anam sultanım ulaş)
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Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Sunam (Dost Beni Beni)

Öpeyim mübarek elinden güzel

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

Yavru gözlerinden beliren mana
Oynattı aklımı istersen kına
Ocaklara döndüm ben yana yana
Farkım yoktur meşe külünden güzel

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
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

Sunduğun O Dolu Az Geldi Bana
Sunduğun o dolu az geldi bana
Doldur da içeyim dolundan güzel
Attım gururumu kul oldum sana
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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
Olsun sabret sus be ağlama gözüm
Ömrümün baharı sararmış solmuş
Solsun sabret sus be ağlama gözüm
Solsun sabret boş ver ağlama gözüm
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
Devran Baba o yar demiş oh olsun
Zindanlara Yusuf gibi sokulsun
Gözlerine Yakup gibi kan dolsun
Dolsun sabret sus be ağlama gözüm
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Dolsun sabret boş ver ağlama gözüm
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
Ataş m'oldun gız Hatçam
Amanın seni gören yanıyor
Kaynak: Davut Yıldız

Susadım Çeşmeye Gelmez Olaydım
Susadım çeşmeye gelmez olaydım
Elinden bir tas su içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım
Gelmez olaydım
Güzel yüzünü
Görmez olaydım
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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
İki parça can
Çatladı yüreği çakmaktaşının
Ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde
Çağlardır boğulmuş bir su
Ağıyor yeşil
Yivlerinde yeşil güller fışkırmış
Susmuş bütün namlular
Susmuş dağ
Susmuş deniz
Dünya mışıl mışıl
Uykular derin
Yılan su getirir yavru serçeye
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Kısır kadın maviş bir kız doğurmuş
Memeleri bereketli ve serin
Sağıyor yeşil
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
Saçları yüzümde kardeş çocuksu
Derimizin altında o olüm namussuzu
Ve Ahmed'in işi ilk rasgidiyor
İlktir dost elinin hançersizliği
Ağlıyor yeşil

Sayfa 200

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
Top top edip zülüfünü tarama
Beni koyup bir yar daha arama
Kömür gözlüm n'ettim senin anana
Melhem deyi tuz bastırdım yarama

Kaynak: Ahmed Arif
Kaynak: Halil Taşdağıtıcı

Susmalı Silahlar Savaş Belası
Bir çocuk ağlıyor nerde anası
Sargı tutarmı dost savaş yarası
Bütün insanlığın gönül duası
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Suya Çaldım Sılığı
Suya çaldım sılığı (aman düğmelim aman)
Çıksın suyun balığı (siyah perçemlim oğlan)
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Sayfa 201

Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
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
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
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Kaynak: Aşık Veli Aydın

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 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
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
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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

Sayfa 202

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

Suya Giden Bacılar

Bilmiyon mu benim sana yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım

Suya giden bacılar oy oy oyaman
Bakırları gıcılar
Yarim burdan geçti mi oy oy oyaman
Gördünüz mü bacılar

Kaynak: Sadık Ergun

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
Suda oynar balıklar
Ne böyle sevda gördüm
Ne de bu ayrılıklar

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
Şekerin bakışı adam öldürür
Bağlantı

Karşıda gördüm seni
Gül iken derdim seni
Kadan belan ben aldım
Ellere verdim seni
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Suya Gider Su Testisi Elinde
Suya gider su testisi elinde
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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

Sayfa 203

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)

Bu dert beni iflah etmez öldürür
Varam gidem anasına yalvaram vay

Suya iner tavşanlar
Yine oldu akşamlar
O benim esmer yarim
Nerelerde akşamlar

Vay anam Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem

Aman minnoş
Canım minnoş
Esmer minnoş

Suya Gider Şu Derenin Özüne

Karanfıl oymak oymak
Olur mu yare doymak
Yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak

Suya gider şu derenin özüne
Doya doya bakamadım yüzüne
Bağlarsan poşuyu püsküllü bağla
Bir dökülsün ikimizin yüzüne

Aman minnoş
Canım minnoş
Esmer minnoş

Kaynak: Ahmet Altuner

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
El elinde görüküp yerinesin muhannet
Ateşin yansında aşın pişmesin
Genç yaşında bir bebeğin düşmesin
Ehli islam mezarını kazmasın
İtler yesin üleşini Eminem

www.ezgidiyari.com

Kaynak: Mehmet Emin Dalkaç

Suya Tası Daldırdım
Suya tası daldırdım
Daldı diye galdırdım
Nesiboğlanı sorarsan
Dalgalım suna boylum
Fatmanıma aldırdım
Yük dibinde ipliğim
Ötüverdi kekliğim
Ak topuklu Fatmanım
Dalgalım suna boylum
Hangi yolda bekleyim
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Sayfa 204

Süleyman'ın Davarı Tuza Akışır
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
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

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
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

Köprüaltı kapkara
Anne gel beni ara
Saçlarım kumlara batmış
(Saçlarıma kumlar doldu)
Tarak getir de tara

Talihsiz Sultan'ım bana ağlama
Ateş atıp da ciğerimi dağlama
Küçük yaşında da karaları bağlama
Felek beni güldürmedi n'eyleyim

Köprünün orta gözü
Sular apardı düzü
Ben öleydim
(Suzan Suzi) Dicle ayırdı bizi

Sülüman Aga

(Ek)
Gazi köşkü serindir
Dicle suyu derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam kerimdir
Kaynak: Celal Sevimli
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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
Sülüman Aga Ona Altıpatlar Atıyor

Süpürgesi Yoncadan
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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

Sayfa 205

Çevir bendin su geldi
Ellere düğün bayram
Bize Hak'tan bu geldi
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

Kaynak: Mehmet Emmi

Süpürgesi Yoncadan (Emine'm)

Süpürgesi Yoncadan

Süpürgesi yoncadan Emine'm
Gayet beli inceden of
Ben seni sakınırım Emine’m
Yerdeki karıncadan of

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
Susadım su vermiyor
Meram'da çaylar bana
Derviş geldi hu geldi
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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
Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
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Su vermez çaylar bana of
Yokuşta yoruldun mu Emine'm
Sözüme darıldın mı of
Sen bana yar olalı Emine’m
Boyumca sarıldın mı of

Sayfa 206

Görek feleğin işini
Salmış gözünün yaşını
Dönmüş sellere sellere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
Su vermez çaylar bana of

Şimdi Döne boynun bükmüş
Gözünü yollara dikmiş
Siyah kaküllerin dökmüş
Kızıl güllere güllere

Tesbihimde mercanım Emine'm
Neren ağrıyor canım of
Evi barkı bağları Emine'm
Satar sana harcarım of

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

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
Çamlıbellere bellere
Uçurdum gönül kuşunu
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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
Sedasını verir yele
Engel bir taş atar göle
Düşer dillere dillere
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Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
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

Sayfa 207

İşte benim boynumda bir borcun var ödenmez
Sensin bana teselli sensin benim dileğim
Gözümde bir ışıksın ömrüm boyunca sönmez
Kaynak: Recep Hasan Ali

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

Yanarım içerden çıkmaz dumanım
Bir avuç kül oldum sormaz cananım
Tutar ah u zarım salmaz gümanım
Sellerden sellere sür beni beni

Kaynak: Mehmet Bozkurt

Gel gönlümün canı gül bazı bazı
İlhamım sendeymiş çalamam sazı
Kurbanın olayım etme bu nazı
Güllerden güllere sür beni beni

Seher vakti sen tarlaya gidende
Ses yayılır dört bir yana Süreyya
Elindeki gonca gülü derende
Gelmeyesen bizim eve Süreyya

Ben ağacı isem sen de meyvasın
Bundan böyle kaynat sevda cezvesin
Der Serdari bende yoksa hevesin
Çöllerden çöllere sür beni beni

Emeğin azad dileğin azad
Ay eller kızı bu şirin ülkenin
Bahdıvar kızı (Mehriban kızı)

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
Harcadın bütün ömrünü uğrumda anneciğim
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Süreyya (Seher Vakti)

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
Ay eller kızı bu şirin ülkenin
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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)

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
Sürgündeyim dünya denen 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
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Tarifi imkansız sancılar içindeyim
Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim
Yurdumdan uzak yangınlar içindeyim
Akşam oldu sürgün ağlıyor
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
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Ben kurbanım sana Demo
Vay le Demo le le Demo
Le le le Demo
Altın takam gerdanına
Seni sarayım canıma
Koşa koşa gel yanıma
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

Bağlantı

Sürmeli Değil (Ilgıt Ilgıt Esen)

Kaynak: Aziz Çekirge

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Yar gelip geçtikçe değmeli değil
Ak elleri boğum boğum kınalı
Ah neyleyim gözler sürmeli değil

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)

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

Sürme çekmiş gözlerine
İnandım yar sözlerine
Mail oldum gözlerine

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ah le Demo vah le Demo

Çivi çaktım söğüde
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Sürmeli Naciyem
Masar gelmez öğüde
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
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Temelden kurumuş olmuş tarumar
Kabil olmaz yüzbin eylesen timar
Zevalını bulmuş cümle hep eşcar
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

Haydide güzelim kunduranı tek tek bas
Ben senin oldum ister öldür ister as

İki çeşme yaptım altın oluklu
Suyunu bağladım alabalıklı
A canım balıklı
Bir yar sevdim o da benden yanıklı

Kaynak: Hüseyin Hançer

Bağlantı

Süruri (Serzeniş)

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Nice bir yaş döker ağlarsın kanlar
Garip öksüz melil yarsız Süruri
Gönül bahçesinde taze fidanlar
Meyvası tükenmiş narsız Süruri
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Sürüne Sürüne Geldim Elinize
Sürüne sürüne geldim elinize
Misafir olmuşum bir hane içine
Arayıp bu haliden gilmanı bulduk
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Cevahir olmuşum mercan içinde
Ey dost dost dost dost
Her nereye baksam seni buluram
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
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
Kaynak: Nuri Halil Poyraz
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Süryani (Bir Alev Çıktı)
Bir alev çıktı kavından
Tutuşturdu her bir yanı
Bir o yanı bir bu yanı
Heyyo savgan eğ bu yani
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
Aman gızlar yar muhannet
Gökyüzüde halı
O mehi cemalı
Öldürür meni ay balam
Soldurur meni
Kaynak: Kurbani Kılıç

Süt İçtim Dilim Yandı
Süt içtim dilim yandı (Amanın amanın)
Döküldü kilim yandı (Kız sana hayranım)
Döküldü kilim yandı (Kız sana kurbanım)
Ben kilimde değilim (Amanın amanın)
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Bahçemde gülüm yandı (Kız sana hayranım)
Bahçemde gülüm yandı (Kız sana kurbanım)
Cendermeyim cenderme (Amanın amanın)
Beni yoldan dönderme (Kız sana hayranım)
Beni yoldan dönderme (Kız sana kurbanım)
Ben bir izinliliyem (Amanın amanın)
Canıma kasteyleme (Kız sana hayranım)
Canıma kasteyleme (Kız sana kurbanım)
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
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
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