Ezgi Diyarıdan Türküler

Acep Bir Dağ Var Mı
Acep bir dağ var mı başı dumansız
Bir aşka düşmüşem vakit zamansız
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Yandım ataşına dinsiz imansız
Gece gündüz ağlar ağlar yanarım
Bu ne işimiş, yolcum üşümüş, gözler yaşımış
Kapıımışım yağmurlara taşkına
Bir durağım yoktur döndüm şaşkına
Bu ne işimiş dağlar gışımış süslüm üşümüş
Şuracıkta bir vefasız aşkına
Sular gibi çağlar çağlar ağlarım
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Ekberi kuş gonar mezar taşıma
Gayrı bakan olmaz gözüm yaşına
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Ben yasım çekerim kendi başıma
Karaları bağlar bağlar yanarım
Dağlar gışımış, yolcum üşümüş, gözler yaşımış
Söz: Ali Ekber Gülbaş (Ekberi)

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

Sayfa 1

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

Ağlama (Talih Bizi Ağlattı)
Talih bizi attı gurbet ellere
Kara günler gelir geçer ağlama
Al sazı ellere dokun tellere
Kara günler gelir geçer ağlama
Kaderimiz böyle yazılmış ferman
Aşkın yarasına olur mu derman
Boş yere üzülüp kendini yorman
Kara günler gelir geçer ağlama
Seyit Meftuni'yi derde koyunca
Gurbet elde geçer ömrü boyunca
Almadı dünyada lezzet doyunca
Kara günler gelir geçer ağlama

Gelinleri su götürmüş
Askerleri goyur vali

Kaynak: Seyit Meftuni

Kaynak: Sıddık Doğan

Aha dama çıkam mı
Nazike Nazike
Nişanlıma bakam mı
Le vay le vay Nazike
Nişanlım evde yoksa
Nazike Nazike
Dam başına yıkam mı
Le vay le vay Nazike

Ağaç Başı (Celal Türküsü)
Ağaç başı kuş burni
Oldum yarin düşküni
Yalın ayak baş açık
Yola düştüm kış güni
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Aha Dama Çıkam Mı (Nazike)
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Sayfa 2

Makaslıkta asılı
Nazike Nazike
Evrikolar kesili
Le vay le vay Nazike
İkimiz bir mahleli
Nazike Nazike
Nasıl durah küsülü
Le vay le vay Nazike

Güler insanın yüzü
Görsem yüce dağda buzu
Aklıma Arapgir gelir

Kermek'in pınar başı
Nazike Nazike
Yavrumun kalem kaşı
Le vay le vay Nazike
Düğün harmana geldi
Nazike Nazike
Durmaz gözümün yaşı
Le vay le vay Nazike

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

Kaynak: Selahattin Alpay

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

Aklıma Arapgir Gelir
Çimeni yeşil gördüm mü
Aklıma Arapgir gelir
Yaylada soğuk su içtin mi
Aklıma Arapgir gelir
Zümrüt gibi dağı bağı
İçi aslanlar yatağı
Özledin mi yayık yağı
Aklıma Arapgir gelir
Yaylasında koyun kuzu
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Bahçesinden güller dersem
Ovasına halı sersem
Nerde nefis bir bal görsem
Aklıma Arapgir gelir

Kaynak: Haşim Koç

Al Almanın Dördünü
Al almanın dördünü
(Uy aman yar aman uy aman)
Sev yiğidin merdini
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Seversen güzeli sev
(Uy aman yar aman uy aman)
Çekme çirkin derdini
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Tut alayım salkımı
(Uy aman yar aman uy aman)
Dökülmesin taneler
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Bütün çiftler kavuştu
(Uy aman yar aman uy aman)
Kalmasın bir taneler
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Atladım girdim bağa
(Uy aman yar aman uy aman)
Başım değdi yaprağa
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Ben o yari almazsam
(Uy aman yar aman uy aman)
Girmem kara toprağa
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Kaynak: Necati Coşkun

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

Arap Atlar
Arap atlar ışkın olur
Akan sular coşkun olur
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Bir yiğit yarin yitirse
Ölmez ama şaşkın olur
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bağtı karalıyam
Arap attan iniyorum
Dön deseler dönüyorum
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Kız aşkından köze döndüm
Üfleseler yanıyorum
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Kaynak: Hasan Durak

Arapgir (Göldağından Bir Yol İner)
Göldağından bir yol iner
İner dolanı dolanı
Arapgir'in gozluk çayı
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Sayfa 3

Akar bulanı bulanı
Bahçelere düştü gazel
Kimi okur kimi yazar
Yerine düşmeyen güzel
Bazen ağlar bazen gezer
Şıhları var yol kenarı
Berengesi can ilacı
Göz suyunu sorarsan
Yaşayana can ilacı
Ayrılık attı gurbete
Acılar kattı şerbete
Yaren'lerle hoş sohbete
Hasret kaldım ağlıyorum
Kaynak: Haşim Koç

Arapgir Postası (Dostlar)
Bize öncü oldu Arapgir postası
Dostluk temelini atalım dostlar
Bu dostluk sürecek böyle muhteşem
Beraber el ele tutalım dostlar
Arapgir postası çok sebep oldu
Çok dostlar buldum
Sevgiyle açtım sevgiyle soldum
Kamuran Sezer'e Arapgir'e dost oldum
Bu güzel duyguyu ben tattım dostlar
Ben sen o gazeteyle tanıştık
Tiryakisi olduk O'na alıştık
Telefon ile mektup ile ulaştık
Kederi sevinç yapalım dostlar
Gün gün artıyor dostluk ordumuz
Sevgi ile cennet olsun yurdumuz
Kalmasın tasamız bitsin derdimiz
Kederi bedava satalım dostlar
Haşim der ki biz çok dostlar olursak
Birleşmeyi türkülerde bulursak
Dost olmanın değerini bilirsek
Uzak menzillere ereriz dostlar
Kaynak: Haşim Koç

Arapgir'e Gel
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Arapgir'i anarken gözlerim dalar
Dalan gözlerime hep yaşlar dolar
Kalbin enginlerinde sevgimi arar
İşte O zaman sen Arapgir'e gel
Eğer uzaktaysan gel yanıma gel
Arapgir'de sohbet bir bal
Dinlerken bana oluyor bir hal
Arapgir ana oğul vermiş dal dal
Dostluğunu ararsan sen Arapgir'e gel
Engelin var ise sen dağlara gel
Bir defa gelirsen olursun bizden
Sohbet dostluk ve gülen yüzden
Kara gözlerine yaşlar dolarsa
İşte O zaman sen Arapgir'e gel
Eğer uzaktaysan gel yanıma gel

Sayfa 4

O da yare az geldi
Armudun altı kuyu
Uyu sevdiğim uyu
Ne çabuk sarhoş oldun
İçtiğin üzüm suyu
Yallah yallah yallah
Bağlantı
Armut dalda sallanır
Yere düşer ballanır
O yar beni görünce
Hem güler hem nazlanır
Yallah yallah yallah
Bağlantı

Kaynak: Haşim Koç

Kaynak: Mamoş Sucular

Arapgir'in Bağına

Armut Ağacına Yaslanmayasın

Arapgir'in bağına
Mor sümbüllü dağına
Ben nasıl kurban olmam
Yarin selvi boyuna

Armut ağacına da yaslanmıyasın (Aman aman)
Yarim var diye de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
El gızı dediğin uçan bir guşdur (Aman aman)
Datlı dillerine de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)

Hasretle yanıp durdum
Sana özlemle doldum
O kadar güzelsin ki
Adına dünya kurdum

Güzel ol ki güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde

İstedim sende kalmak
Her an yanında olmak
Yavru bir ceylan gibi
Sana doyup koklanmak
Kaynak: Haşim Koç

Armudu Taşlayalım
Armudu taşlayalım
Altında kışlayalım
Akşam oldu vaktoldu
Eğlenceye başlayalım
Yallah yallah yallah
(Bağlantı)
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
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Tarlaya gidiyor da tütün gırmaya (Aman aman)
Geyin garaları nazar almaya (Aman aman)
Zalim anan seni bana vermezse (Aman aman)
Gırıla golları da murat almıya (Aman aman)
Güzel ol ki güvenmiyesin
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde
Kaynak: Erdal Ünal

Aşağıdan Gelir Omuz Omuza
Aşağıdan gelir omuz omuza
Çiğdem de karışmış aman aman güle nergize
Benden selam olsun o vefasıza
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
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Duvara yaslandım cıgaram içem
Yağlı kurşun gelir aman aman ben nere kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Yorgun yorgun vardım orak biçmeye
Köyün çeşmesinden aman aman bir su içmeye
Yağlı kurşun gelir ciğer deşmeye

Sayfa 5

Gözlerin sürmeleme
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Bahçeler barın çalar
Gözlerin mavi çalar
Yalınız getme yola
Seni bir avcı çalar
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Kaynak: Fahri Kayahan

Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele

Bahçenizde Bir Taş Attım Vişneye

Kaynak: Adnan Gül

Bahçenizde bir taş attım vişneye
Kimseler yarinden ayrı düşmeye
Beni yarden yari benden ayıran
Ciğerine yağlı kurşun işleye

Az Sonra (El Ele Göz Göze)
El ele göz gözeydik
Mutlu mutlu gezerdik
Biz herşeyden özeldik
Şimdi ise
Hep diyorsun az sonra
Az sonra az sonra
Hep diyorsun az sonra
Bekletip gelmiyorsun
Hep diyorsun az sonra
Sevgilim diyordun
Yolumu gözlüyordun
Evlilik diliyordun
Şimdi ise
Hep diyorsun az sonra
Az sonra az sonra
Hep diyorsun az sonra
Bekletip gelmiyorsun
Hep diyorsun az sonra

(Bağlantı)
Dağı var ovası var
El alemin yuvası
Mevlam vermiş bana derdi
Çekilecek neresi var
Yaylasına vardım yağmur yağıyor
Yaslanmış duvara boynun eğiyor
Dedim güzel neden boynun eğersin
Dedi babam beni sana vermiyor
Bağlantı
Bahçenizde sarı ayva soymadım
O yar bana ben o yare doymadım
İndim bahçenize intizar edem
Ondan başkasına gönül vermedim
Bağlantı

Kaynak: Haşim Koç

Kaynak: Hamza Bozyurt

Bahçelere Ay Doğdu

Bana Sor (Kerneğin Suyu)

Bahçelere ay doğdu
Ay ışıdı gün oldu
Benim yarim içmeden
Vallahi serhoş oldu
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman

Kerneğin suyu güzel
Dalda kayısılar özel
Hemşerimin sohbeti özel
Gel de Malatya'yı sen bana sor

Bahçelerde meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem katlım sensin
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Çayda çıradaki hazı
Çok güzeldir baharı yazı
Dertli çalar gakkoş sazı
Gel de Elazığ'ı sen bana sor
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Aşık Veysel'in mekanıdır
Göz yaşların dökenidir
Türkülerin kökenidir
Gel de Sivas'ı sen bana sor
Atatürk'ün seçtiği yer
Orada Hacı Bayram Pir
Mecliste Türkiye belirir
Gel de Ankara'yı sen bana sor
İlçe ama ünü büyük
Evlatları bölük bölük
Tepte köyde üzüm yedik
Gel de Arapgir'i sen bana sor
Kaynak: Haşim Koç

Ben Köyüme Dönüyorum

Sayfa 6

Unut diye haber salmış
Ben nasıl yanmıyam dağlar
Kaynak: Fahri Kayahan

Ben Seni Çoktan Unuttum
Bir daha arayıp sorma
Ben seni çoktan unuttum
Ben senin dünden unuttum
Hiç yalvarma dönmem sana
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum
Nereden çıktın karşıma
Neler getirdin başıma
Artık ağlama boşuna
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum

Gurbet elde çoktur para
Gel cepte metelik ara
Yettin artık gurbet cana
Ben köyüme dönüyorum

Emeğimi verdin sele
Cemali düşürdün dile
Diz çöküp yalvarsan bile
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum

Gurbet senin elin büyük
Garip için işler çürük
Benim çarığımda yırtık
Ben köyüme dönüyorum

Söz: Cemal Öztaş

Kuru yerde yattım kalktım
Gurbet artık senden bıktım
Hiç gülmedi kara bahtım
Ben köyüme dönüyorum
Kaynak: Haşim Koç

Ben Nasıl Yanmıyam Dağlar

Beni Ağlatırsan Yoluna Ağlat
Beni ağlatırsan yolunda ağlat
Beni negah yere ağlatma yar yar
Beni çağlatırsan deryanda çağlat
Kuru çaylarda çağlatma yar yar
Bir derde düşürdün dermanı beter
Gün be gün gönlümün efkarı artar
Bunca ettiklerin bu cana yeter
Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar

Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yardan hiç haber yok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl yanmıyam dağlar

Giriftar eyldin beni bu derde
Bu senede bu aylarda bu derde
Yüzbin derman versen almam bu derde
Yaramı ellere bağlatma yar yar

İçine düştüm bir selin
Kimse sormaz nedir halin
Nazlı yarim olmuş gelin
Ben nasıl yanmıyam dağlar

Kaynak: Mustafa Başaran

Bu sevgi de bir masalmış
Yar ellerle zevke dalmış
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Beni Taşlama (Akılsız Diyerek)
Akılsız diyerek beni taşlama
Sana senden aciz bakmadım ki ben
Kesek tarlasında saban işleme
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Fikir ağacını yıkmadım ki ben
Kamil kişi cahillere uyar mı
Kulların hakkını kullar soyar mı
Çıkar için insan cana kıyar mı
Şu yüce gençleri yakmadım ki ben
Madem ki insanlar Adem'den oldu
İkilik belası sonradan geldi
Nice Pir Sultanlar halk için öldü
Yeşermiş filizi sökmedim ki ben
Damlalar birikir birgün sel olur
Batıl fikir gerçeklere kel olur
Cahil taşı Meftuni'ye gül olur
Gerçek uğraşımdan bıkmadım ki ben
Kaynak: Seyit Meftuni

Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Şavkı Vurmuş Pencereden Bacadan
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Uykusuz Mu Kaldın Dünkü Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Uyan Uyan Yar Sinene Sar Beni
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
Yüce Dağ Başından Aşırdın Beni
(Nedem Nedem Geceden)
Onulmaz Dertlere Düşürdün Beni
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Madem Dilber Gönlün Yoğudu Bende
(Nedem Nedem Geceden)
Niye Doğru Yoldan Şaşırdın Beni
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
Aşağıdan Gelir Eli Boş Değil
(Nedem Nedem Geceden)
Söylerim Söylemez Gönlüm Hoş Değil
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Bir Güzeli Bir Çirkine Vermişler
(Nedem Nedem Geceden)
Baş Yastığı Kendisine Eş Değil
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Sayfa 7

Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben

Bir Garip Başınan Kaldım Arada
Bir garip başınan kaldım arada
Dü aleme hayran eyler hak beni
Olanca varımı verdim talana
Ya bir ulu bezirgan eyler hak beni
Her gördüğüm kara yüze bes demem
Olur olmaz ademlere dost demem
Sadık yar isterim yalancı istemem
Gerçek ise kurban etsin hak beni
Kaynak: Sait Alioğlu

Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 1
Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşettim Acem şalından
O da benim gibi ahbap halımdan
(Bağlantı)
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
Seni görürler çalarlar
Oluram vallahi deli
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Nice kurbanlar kesmişem o gece
Bağlantı
Kaynak: Malatyalı Fahri

Boran Geldi Kış Geldi
Boran geldi kış geldi
Safa geldi hoş geldi yar yar yar yar
Kar yağar kar üstüne
Yar sevmem yar üstüne yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
Kar yağar alçaklara
Dökülür saçaklara yar yar yar yar
Kar yağar lapa lapa
Malatya'nın dağına yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
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Sayfa 8

Kaynak: Yöre Ekibi

Eder buderdime çare gözlerin

Böyle Mi Yanar

Emrah'ı alemde bir karar etti
O nihan aşkını aşikar etti
Aklımı fikrimi tarumar etti
Fitne bakışların kara gözlerin

Böyle mi yanar adam adama
Birgün gelem konam senin odana
Çifte çoban gelmiş konmuş odana
Beni kondurmaya yerin kalmamış
Digel di leylim di leylim yosmam di leylim
Gülmedi bu garip gönlüm di leylim oy oy
Evlerinin önü kibar bir yokuş
Kız kurbanın olam o nasıl bakış
Halının üstüne koyduğun nakış
İplik tutan ak ellerine kurban olayım
Digel di leylim di leylim yosmam di leylim
Gülmedi bu garip gönlüm di leylim oy oy

Kaynak: Mehmet Ali Erdem

Bugün Ben Dostumu Gördüm
Bugün ben dostumu gördüm
Doyamadım dillerinden
Sual ettim nerelisin
Dedi dostun ellerinden
Dedim serden geçer misin
Aşk elinden göçer misin
Sen bir dolu içer misin
Dost elinin güllerinden

Kaynak: Selahattin Alpay
Kaynak: Aşık Mücrimi

Bu Maral Bakışın Ey Per-i Suret 1
Bu maral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem ahu mudur yoksa ki ateş
Yakar baktığını nara gözlerin
Birden işvelenip mestane süzer
Gamzelerin oku bağrımda gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
Olur şu gönlüme çare gözlerin
Emrah'ı alemde bir karar etti
O nihan aşkını aşikar etti
Aklımı fikrimi tarumar etti
Fitne bakışların kara gözlerin

Cemil (Gezmedim Yorulmadım)
Gezmedim yorulmadım (Cemil)
Boş yere kırılmadım (Cemil)
Sana benzer dünyada (Cemil)
Bir başka bulamadım (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kayalıkta bir kuş var (Cemil)
Kanadında gümüş var (Cemil)
Yarim gitti gelmedi (Cemil)
Elbet bunda bir iş var (Cemil)

Kaynak: Mehmet Ali Erdem

Bu Maral Bakışın Ey Per-i Suret 2
Bu maral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem ahu mudur yoksa ki afet
Yakar baktığını nara gözlerin
Birden şivelenip mestane süzer
Tığ-ı gamzelerin gömlüme gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
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Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Bağa gel bostana gel (Cemil)
Zülüfün destele gel (Cemil)
Anan izin vermezse (Cemil)
Yalandan hastalan gel (Cemil)
Anan öle Cemil
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Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kaynak: Kemal Çığrık

Çaldığım Bağlama
Çaldığım bağlama kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilem bana gönül bağlama
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım keman hallerim yaman
On iki yar sevdim biribirinden yaman
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım sazdır ettiği nazdır
Ne kadar sevsem yine der ki azdır
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Kaynak: Sami Kasap

Çekme Çadırını Kara Yazıya
Çekme çadırını da kara yazıya
Ot kalmadı da koyun ile kuzuya
Ben de razı mıydım da alnımdaki yazıya
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yar bu gönlümü kümler bağlasın
Çadırını da kurmuş da Hekimhan düzüne
Hasret koydular da yarin yüzüne
Yollarını bilmem gidem getirem
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yar bu gönlümü kümler bağlasın
Kaynak: Selahattin Alpay

Çık Gel Yarim Yanıma
Çık gel yarim yanıma
Gidelim Göl Dağına
Araya dağlar girdi
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Taş bas yarim bağrına
Aman aman güzelsin
Nerelerde gezersin
Her nereye gidersen
Arapgir'e dönersin
Yanma gurbet narına
Gel salına salına
Derdinden verem oldum
Gel bak benim halime
Arapgir çarşı başı
Yanar bağrımın başı
Her derde çare varmış
Yok ayrılık ilacı
Kaynak: Haşim Koç

Çiçekten Harman Olmaz
Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz
Çektiğim acı yeter
Ocakta duman tüter
Ellerin derdi vardır
Benimki daha beter
Kalbimde bir yara var
Mektubum git yara var
Hekim hekim dolaşalım
Ne ilaç ne çare var
Öksüzem yüzüm gülmez
Dertliyem kimse bilmez
Göz göz olan yarayı
Örterem kimse görmez
Kaynak: Fahri Kayahan

Dam Başında Duran Kız
Dam başında duran kız
Bayram gelmiş dolan kız
Bayram kurbansız olmaz
Canım sana kurban kız
(Bağlantı)
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Oy nedem nedem nedem
Yar nedem nedem nedem
Evi barkı terkedem
Yar seni alıp gidem
Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Etme bu kötülüğü
Birgün baş başa değer
Bağlantı
Kaynak: Hakkı Coşkun

Dam Geceleri
Ne ay ışık verir ne de bir yıldız
Güzelim hazindir dam geceleri
Dışarıyı anımsatan bir albız
Durur durur gelir tam geceleri
Bazen inadına gecikir sabah
Hesapladım on yıl geçmiş eyvah
Hatıralar sanki canlanır vah vah
Gel de gözlerini yum geceleri
Arz ettim halimi hal böyle işte
Hiçbir işe yaramıyor görüşte
Başka şey istemem seninle düşte
Beraber geçirsek tüm geceleri
Karanlığa gömsem tüm geceleri
Kaynak: İhsan Güvercin

Derino (Malatya'yı Baştan Başa)
Malatya'yı baştan başa çiçek bürüdü
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü
Kaysı gibi al al olmuş benekli misin
Kernek'e gelmeye de (acap) yeminli misin
Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin

Dertli Gönül Durmaz Söyler
Dertli gönül durmaz söyler
Dost ismini yar ismini
Demem kimselere beyler
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Dostun ismini ismini
Delmeyen bana yanayım
Dodaklarında kanayım
Dilden gönülden anayım
Dostun ismini ismini
Duman duman oldu yolum
Der Seyit Meftuni kulum
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini
Desem solar nazlı dilin
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini
Kaynak: Seyit Meftuni

Doğru Söz Bağlar
Aşık olan düzen verir sazına
Halk için çalmazsa içi kan ağlar
Haksızlığı haykırmazsa haksızlıkların yüzüne
İçine dert olur içi kan ağlar
Aşık olan duymalı sözümü
Yiğit olan göstermeli gücünü
Dürüst kişi haksızlıklardan öcünü
Almadan ölürse ruhu kan ağlar
Vatandaşlar öncüsüne bel bağlar
Umduğunu bulamazsa üzülür ağlar
Haklının önünde eğilir dağlar
Aşığın dilini kılıç kesmez
Kaynak: Haşim Koç

Dosta Gidelim (Kendi Bildiğine)
Kendi bildiğine gitme oy
Gel dosta gidelim gönül oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Nazların kahire benzer oy
Dostsuz gün zehire benzer oy
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Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Gönül fermandan bilir mi oy
Dost kazananlar ölür mü oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Meftuni ışık vermeye oy
Has bahçede gül dökmeye oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana kurbanım oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Sayfa 11

Kaynak: Kul Hüseyin

Doyamam Sana Arapgir Ana
Göldağından baksam görsem yüzünü
Hezeneği Cömertliyi Tekke düzünü
Bağlarından dersem salkım üzümü
Doyamam sana Arapgir Ana
Gozluk Vadisinden akan çayını
Eskişehir'de ki gözden içsem suyunu
Yeşil Koru Köyde yesem nefis üzümü
Doyamam sana Arapgir Ana
Dumanlı dağlarında keklik avlasam
Yeşil yaylalarında kekik toplasam
Rüyamda görsem hayalimde yaşatsam
Doyamam sana Arapgir Ana
Gurbetten dönüp sana misafir olsam
Bağda, bahçede gezip hayal kursam
Mazimden çocukluğumdan anı bulsam
Doyamam sana Arapgir Ana

Kaynak: Seyit Meftuni

Haşim yazdı Arapgir seni
Sormaz oldu kimse ne ahval ne hatır
Kursam gönül ovasında dostlara çadır
Doyamam sana Arapgir Ana

Dostu Görmeye Geldim

Kaynak: Haşim Koç

Arzeyledim dostu görmeye geldim
Ne keremdir dostum cemalin gördüm
O güzel cemalin seyran eyledim
Ne keremdir dostun cemalin gördüm

Dünya Umuruna Meylini Verme

Mail oldum dostun tatlı diline
Hayran oldum bağda biten gülüne
Selam verdim onun güzel iline
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Her dem arzeyledim dostu görmeyi
Yanyana oturup hatır sormayı
Doldurup doldurup dolu sunmayı
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Hüseyin'im eydür ben dostu gördüm
Açılmış bahçeden gonca gül derdim
Arzulayıp dostun evine geldim
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
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Dünya umuruna meylini verme
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
Ben filanım deyi göğsünü germe
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
Hani Meryem hani On'noğlu İsa
Elinde ejderha olurda asa
Polat kavmi ilecengeden Musa
O da kurtulamadı ecel elinden
İskender de gitti alemi gezdi
Yunus balık ile deryayı yüzdü
Zoloğlu Rüstemin tahtını bozdu
O da kurtulamadı ecel elinden
Nemrut İbrahim'le çok cenk eyledi
Semaya kastetti deyi söylerdi
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Sayfa 12

Ahırı bir sinek halay eyledi
O da kurtulamadı ecel elinden

Kem söyleyip dosta küsmeyin diye
Ele bele dile sahip ol demiş

Eydür Derviş Yunus din ile iman
Tacı tahtı yel götürdü Süleyman
Lokman da derdine olmadı derman
O da kurtulamadı ecel elinden

Hakikat ilminin budur emeli
Üç kelime sözdür asıl temeli
Güvercin'im pirim Hacı Bektaşi Veli
Ele bele dile sahip ol demiş

Kaynak: Süleyman Elver

Kaynak: İhsan Güvercin

Ekin Ektim Arguvan'ın Düzüne

Elin Vurma Kalbimdeki Yarama

Ekin ektim Arguvan'ın düzüne
Dayanamam edasına nazına
Aklımdan geçmezdi sevip ayrılmak
Ben aldandım o zalimin sözüne

Elin vurma kalbimdeki yarama
Yarama doktor yarama
Çaren yok mu alnımdaki
Karama doktor karama

Dama çıktım dam başıma dönüyü
Görenler de beni deli sanıyı
Bu nasıl sevdaydı geldi başıma
Soyka gönlüm cayır cayır yanıyı

Silinmez bahtım karası
Benim yaram aşk yarası
Sizde bulunmaz çaresi
Arama doktor arama

Duman çökmüş göremedim ırağı
Perişan eyledin Hasan Durak'ı
Gadan alam ne dedim de darıldın
Sardı beni o güzelin merağı

Hanifi ne çekersin ah
Dilemiş böyle yazmış hak
Al hançeri parçala bak
Şurama doktor şurama

Söz: Hasan Durak
Kaynak: Hanifi Ünver

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Ben güzel görmedim senden ziyade
Bilmem melek misin gökten mi indin
Ben melek görmedim senden ziyade
Kara bağrım ezik ne salınırsın
Cevahir pas tutmaz ne silinirsin
Baktıkça gözüme hoş görünürsün
Bugün güzelliğin dünden ziyade
Kaynak: Kemal Çığrık

Ele Bele Dile
Pirim Hünkar Hacı Bektasi Veli
Ele bele dile sahip ol demiş
Doğru söz diyene hü dost demeli
Ele bele dile sahip ol demiş
Haklıyı haksızca asmayın diye
Namus belaları kusmayın diye
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Erzurum Dağları Kar ile Boran 1
Erzurum dağları kar ile boran
Aldı yüreğimi dert ile verem
Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem
Yazam arzuhalim yare gönderem
Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni
Dört yanımı gurbet sardı tel ile
Yaslı yaslı bayram yaptım el ile
Göz göz oldu yaralarım dil ile
Yaramı sarmaya derman bulamam
Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni
Kaynak: Hakkı Coşkun
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Erzurum Dağları Kar İle Boran 2
Erzurum dağları da gar ile boran
Aldı reğimi de derd ile verem
Sizde bulunmaz mı da bir gurşun galem
Yazam halımı da yare gönderem
Uy beni beni, belalım beni
Çıkayım dağlara da gurt yesin beni
Sataram bu canı da alıram seni
Erzurum dağına da gara gidelim
Ayvadan usandım nara gidelim
Bu elin güzeli de gönül eylemez
Gönül eyleyecek yare gidelim
Dört yanımı gurbet sarmış telinen
Yaslı yaslı bayram ettim elinen
Göz göz oldu yarelerim dilinen
Yaremi sarmaya da derman bulamam
Kaynak: Hakkı Coşkun

Eşkom Dama Çıkmış
Eşkom dama çıkmış bulgur seçiyi
Köyün güzelleri bir bir geçiyi
Seni görenler nanikom aklın şaşiyi
Ne olur güzel seni bana verseler
Kızlar gidek de nanikom dağa yukarı
Ağalar geliyi de yar mavi çuhalı
Benim istediğim nanikom oyma yakalı
Ne olur güzel seni bana verseler
Kaynak: Selahattin Alpay

Etek Sarı Sen Etekten Sarısın
Etek sarı sen etekten sarısın
Kurban olam beydağının karısın
Sordum sual ettim kimin yarısın
Ben sormadan dolu gibi döküyü
Bir köynek diktirdim kolu düğmeli
Herkes kaderine boyun eğmeli
Deli gönlüm çirkine bel bağlama
Sevdiğin yar Malatya'yı değmeli
Bir köynek diktirdim hasa bezinden
Alem düşman oldu senin yüzünden
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Sayfa 13

Eğer gurbet ele gider dönersem
Ahdım vardır öpeceğim yüzünden
Kaynak: Hasan Durak

Ey Koca Veysel
Gizli sırlarını sazına bıraktın
Sen gittin gideli sazın ağlıyor
Mızrabını tutan yok, çalan yok
Garip bülbül gibi sazın çaresiz şimdi
Kitaplar doldurdu manalı beyitlerin
Sazına toplandı gizli dertlerin
Gönlüne taht kurdun sen ulu milletin
Kabrinde rahat ol Ey Koca Veysel
Yıllarca seslendin kara toprağa
Benim sadık yarim hep O'dur dedin
Sonunda kavuştun sadık yarine
Yerinde mutlu ol Ey Koca Veysel
Görmeyen gözlerinle türküler yaktın
Sitem ettin feleğe kötülüğe taktın
Sazınla dertleştin sazınla yattın
Sazınla sözünle yaşıyorsun Ey Koca Veysel
Dostlar seni unutmadı, Asla unutmaz
Bu dünya fanidir kimse kalmaz
Senin Sadık Yarin Seni bırakmaz
Unutulmaz adınla yaşıyorsun Ey Koca Veysel
Kaynak: Haşim Koç

Fırat Kenarında Esvap Yumuşlar
Fırat kenarında esvap yumuşlar
Yuyup yuyup gül dalına koymuşlar
Sevmediğim yerde sevdi demişler
Sevem de kurtulam elin dilinden
Aşağıdan gelir eli boş değil
Söyledim söyledi gönül hoş değil
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Sevdiği de kendisine eş değil
Dolap yüksek atamadım darımı
Yollar uzak kayıp ettim yolumu
Eğer o dolaptan düşer ölürsem
O vefasız yardan alın kanımı
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Kaynak: Hasan Durak

Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
Fırat kenarında yüzen kayıklar
Ölem kayıklar n'edem kayıklar
Anam ağlar bacım beni sayıklar
Ölem sayıklar n'edem sayıklar
Başına toplanmış bağrı yanıklar
Ölem yanıklar n'edem yanıklar
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün
Fırat'ın suları akar serindir
Ölem serindir n'edem serindir
Nice güzelleri yutar derindir
Ölem derindir n'edem derindir
Fırat'a gömülen benim yarimdir
Ölem yarimdir n'edem yarimdir
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün
Elbisem duvarda asılı kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
O yar benim ile küsülü kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün

Sayfa 14

İşini bilmeyen gurbetlerde süründü
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Gozluğun çayı da durucak akar
Gurbette yavrusu olan yollara bakar
Bu yıl gelmezse yeni yıla bakar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynarcanın gözün soğuktur suyu
Arapgir insanının güzeldir huyu
Göldağından çıkar içecek suyu
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynak: Haşim Koç

Gelin Oldum Karabükün Eline
Gelin oldum Karabük'ün eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Kurban olam Suna gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Ne kadar methetsem o kadar güzel
Kaldırır başını gözünü süzer
Muskalar yaptıram değmesin nazar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Murat'ı geçtim de yırganır dağlar
Kesildi mektubum bağlandı yollar
Körolası kader gurbete bağlar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Kaynak: Selahattin Alpay

Giderim Elinizden
Giderim elinizden
Gurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden

Kaynak: Kemal Çığrık

Gel De Arapgir'e Bir Gör
Yeşerdi ağaçlar ötüşür kuşlar
Geride kaldı soğuklar kışlar
Arpayı, buğdayı dermeye başlar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Dağı taşı yeşillikler bürüdü
Yaylacıklar yaylasına yürüdü
www.ezgidiyari.com

Su bağladım kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Giderim Giderim De Ören'e Benzer

Giderim giderim de Ören'e benzer anam Ören'e benz
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Yıkılmış evleri de virana benzer di loy loy Ören'li gelin
Akçadağ köyüne de Ören diyorlar anam diyorlar
Senin bu derdine de verem diyorlar
Loy loy diloy loy Ören'li gelin
Giderim giderim de yolum yan gelir anam yan gelir
Ah ettikçe içerimden kan gelir loy loy diloy loy Ören'li
gelin
Kazın mezarımı da dört yol üstüne anam üstüne
Yar gelip geçtikçe de bana can gelir
Loy loy diloy loy Ören'li gelin

Sayfa 15

Ben o yare dayanamam doğrusu
Gün akşam akşam yare kavuşam
Ne dedim de anan ile babana ölem babana
Seni bana vermiyorlar doğrusu
Meri kekliğim yolun bekliyim
Irmak kenarında yosunlu taşlar ölem oy taşlar
Yara haber verin gökteki kuşlar
Gün akşam akşam yare kavuşam
Söyleyin o yara yazmasın mektup yazmasın mektup
Kapanmış yaralar yeniden başlar
Dağlardan aşam yare ulaşam

Kaynak: İlhan Kızılay
Kaynak: Kemal Çığrık

Gönül (Güzellikleri Arzula)
Güzellikleri arzula
Kötüleri anma gönül
Dosta düzensiz saz ile
Deli dolu çalma gönül
Senden uzak dursun hile
Kötü kelam alma dile
Birgün mecbur kalsan bile
Namerde yol sorma gönül
Eğer ediyorsan merak
İkiliği elden bırak
Var bir ustaya ol çırak
Öyle naçar kalma gönül
Turap ol enginlerde kal
Benlik tahtını yere çal
Başına gelirse bir hal
Ele mana bulma gönül
Şu gönül dediğin sensin
Sen kendini bilmelisin
Enginlerde yüzmelisin
Derinlere dalma gönül
Dedim gitti fikirimi
Söyleyim son satırımı
Saymasan da hatırımı
Güvercin'i kırma gönül
Kaynak: İhsan Güvercin

Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu
Gül dalına konmuş bülbül yavrusu ölem yavrusu
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Gülüm Seni Alır Dağa Kaçarım
Gülüm seni alır dağa kaçarım
Yüce dağ başına çadır açarım
Kahve bulamazsam kenger içerim
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca erik
Gülümü sormayın kınalı ferik
Zenne alamazsam alırım terlik
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca asma
Gülümü sormayın olmuş bir yosma
Yünlü alamazsam alırım basma
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Söz: Kemal Çığrık

Halaylım (Leylamı)
Halaylım Leylamı
Kırma taşın kenarı
Ah lele kurbanım
Dibinde yedik narı
Halaylım Leylamı
Küstürdük yola vurduk
Ah lele kurbanım
Usul boylu da yarı
Halaylım Leylamı
Taşa serdim üzümü
Ah lele kurbanım
Taş sıyırdı dizimi
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Sayfa 16

Halaylım Leylamı
Seni zalımın kızı
Ah lele kurbanım
Hiç tutmadı sözümü

Sensiz geçti bu yıl ömrümün baharı
Yığılır başıma hasret dağları
Seni akrabayı eşi dostları
Ne kadar özledim bilsem Arapgir

Halaylım Leylamı
Tarlaya attım kürek
Ah lele kurbanım
Yine ah çekti yürek
Halaylım Leylamı
Bilmezdim tanımazdım
Ah lele kurbanım
Alnıma yazdı felek

Nazlıdır menekşen boynunu büker
Gozluk Çayı suyunu çok haşin döker
Yeter yeter bu hasretlik artık yeter
Tasamı gamımı bilsen Arapgir
Hiç eser kalmadı bende sabırdan
Bir izin çıksa da Ulu Tanrıdan
Beni de koynuna alsan buradan
Gurbet elde özlediğim Arapgir

Kaynak: İbrahim Şakirkuş
Kaynak: Haşim Koç

Hançer Midir Nedir
Hançer midir nedir o bakışların
Yareler yareler yareler beni
Gönülden gönüle o akışların
Pareler pareler pareler beni
Mahmut Erdal figan eder güllere
Karışayım akıp giden sellere
İsmi cismi bilinmedik ellere
Süreler süreler süreler beni
Kaynak: Mahmut Erdal

Hasret (Malatya'dan Arguvan'dan)
Malatya'dan Arguvan'dan
Yollar gider Arapgir'e
Hasret büktü belimizi
Geçek gidek Arapgir'e
Paran pulun senin olsun
Saltanatın elin olsun
Arapgir'de yarim olsun
Geçem gidem Arapgir'e
Ekmek dedik yola düştük
Gurbet seni mekan seçtik
Eşten dosttan ayrı düştük
Bırak gidek Arapgir'e
Kaynak: Haşim Koç

Hasret Dağları (Arapgir)
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Hüsey'n'e Doğru
Dinle gönül figanımı zarımı
Haydi kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Ya bil bir bağrımın yanan narını
Ya da kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Yüreğime ince sızı takılır
İlim ilim gözüm yaşı dökülür
Su içtikçe boğazıma çakılır
Gönül kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Bağımızda güller açılmaz oldu
Muhabbette bade içilmez oldu
Gündüzüm gecemden seçilmez oldu
Gönül kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Derdimi danışma derdim oldu bin
Zalımın zulmüne nasıl gütmem kin
Sen garip bülbül ol ben bir Güvercin
Uçup gidek gönül Hüsey'n'e doğru
Kaynak: İhsan Güvercin

Kanlı Melek (Kıyma Zalim)
Aşağıdan gelir bir kanlı melek
Yolumu yolsuza düşürdü felek
Seni sevdim diye ölmem mi gerek
Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp meleğin sözüne uyma
Orucu tuttum da bayram etmedim
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Emrinizden ayrı bir iş tutmadım
Doğrudan ayrılıp eğri gitmedim
Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp meleğin sözüne uyma
Kaynak: Fahri Kayahan

Kara Tren Gelmez M'ola
Kara tren gelmez m’ola
Düdüğünü çalmaz m’ola
Gurbet ele yar yolladım
Mektubunu salmaz m’ola
Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydı
Şu dağların oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gel hakkını helal eyle
Geldik yolun ayrımına
Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydı

Sayfa 17

Kendinizi Şoför Mü Sandınız
Şoförüm diye direksiyona oturanlar
Sizi geçene karşı cinse caka satanlar
Acımadan yayaya çamur sıçratanlar
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Görgü yok tecrübe yok hissediş yok
Bir hataya razıydık hatasızı yok
Ne kötülük ararsanız çok ve çok
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Neler geldi neler geçti yollardan
Hatanın hesabını Allah sorar kullardan
Hiç hicap duymadınız mı kolsuz, bacaksızlardan
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Kaynak: Haşim Koç

Kırma Taşın Kenarı

Kayanın dibinde mal mı yayılır
Döşeğin üstünde nar mı soyulur
Birgün görmeyinen yar mı sevilir
Gecesi gündüzü bir olmayınca

Halaylım leylanı da
Kırma taşın kenarı
Ahlele kurbanım
Dibinde yedik narı
Halaylım leylanı da
Küstürdük yola vurduk
Ah lele kurbanım
Uzun boylu da yarı

Karanfil ekmişim gül ekmemişim
Unutmuş dibine su dökmemişim
Sanki ayrılığı ben çekmemişim
Çekerim ayrılık seni bir zaman

Taşa serdim üzümü
Taş ayırdı dizimi
Seni zalımın kızı
Hiç tutmadın sözümü

Bir çift bülbül oldum kondum dikene
Tükettin ömrümü ömrün tükene
Sen de bilirsin ki başka yarim yok
Arar deli gönül bulur bir tane

Tarlaya attım kürek
Yine ah çekti yürek
Bilmezdim tanımazdım
Alnıma yazdı felek

Kaynak: Bekir Gül

Kayanın Dibinde Mal Mı Yayılır

Kaynak: Selahattin Alpay
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Kaynak: Selahattin Alpay
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Sayfa 18

Kızın Adı Hanife (Hele Hello Can)

Malatya Malatya Bulunmaz Eşin

Kızın adı Hanife hele hello hello can
Etek ister kadife hele hello hello can
Nerden bulup alayım hele hello hello can
Bir metresi beşyüze hele hello hello can

Malatya Malatya bulunmaz eşin
Gönülleri coşturur ayla güneşin

Anam yoktur he demem
Ben sennen evlenmem
Gidin deyin babama
Ben bu yaşta evlenmem

Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin
Malatya'yı baştan başa çiçek bürüdü
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü
(Malatya'nın gençleri almış yürümüş)

Anası gider eve hele hello hello can
Oğlunu evermeye hele hello hello can
Evlenip de ne yapsın hele hello hello can
Yar sevmek olmuş moda hele hello hello can

Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin

Anam yoktur he demem
Ben sennen evlenmem
Gidin deyin babama
Ben bu yaşta evlenmem

Malatya'nın Kavakları

Kaynak: Necati Coşkun

Küçük Yaşta Gurbet Elde
Küçük yaşta gurbet elde
Gezer divana divana
Defteri kalemi elde
Yazar divana divana
Minnet eylemem feleğe
Aşığım ben bir meleğe
Süt oldum girdim eleğe
Süzer divana divana
Feleğin çarkı kırılsın
Menzil almasın yorulsun
İsterse bana darılsın
Küser divana divana
Aşıkların bağrı dağlı
Her tarafı bahçe bağlı
Bazı yavan bazı yağlı
Geçer divana divana
Seyit Meftuni'nin dili
Ayan olsun dosta hali
Taşa değse aşkın yeli
Tozar divana divana
Söz: Seyit Meftuni
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Kaynak: Hakkı Coşkun

Malatya'nın kavakları
Dökülüyor yaprakları
Bacın öle Öksüzoğlu
Kara toprakta çürüyor
Al kırmızı yanakları
Bacın öle Öksüzoğlu
Kara çadır yan veriyor
Pütürge'ye şan veriyor
Bacın öle Öksüzoğlu
Elif bacıma söyleyin
Öksüzoğlu can veriyor
Bacın öle Öksüzoğlu
Malatya'nın karşısında
Sular akar çarşısında
Bacın öle Öksüzoğlu
Öksüzoğlu'nu vurmuşlar
Pütürge'nin çarşısında
Bacın öle Öksüzoğlu
Kaynak: Malatyalı Kalender

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş
Mevlam bir çok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Bu tükenmez derdime
Neden ilaç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
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Sayfa 19

Diley diley diley yar
Fanidir şu dünya fani
Alır da vermez yari
Bu tükenmez derdimi
Tabipler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Allah'ın verdiği dert
Gün olur gelir geçer
Aşka düşen yürekler
Yanar kül olur geçer
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Kaynak: Kemal Çığrık

Nazlı Yare Fiske İle Taş Attım
Nazlı yare fiske ile taş attım
Geri döndü bana delisin dedi
Bir buse istedim al yanağından
Çevirdi dirseğin alırsın dedi
Bir mine gerdanı boyudur yüce
Hayın genç ömrümü çürüttün koca
Dedim ey kız konak eyle bir gece
Ecelin yetmeden ölürsün dedi

Kaynak: Bahattin Turan

Niye İnkar Ettin Sevmedim Diye
Niye inkar ettin sevmedim diye
Gapıdan geçerken göz etmedin mi
Helkeler kolunda suya giderken
Çeşmeye gel diye el etmedin mi
Bu gönlümü bir güzele bağladım
Duvarın dibine çöktüm ağladım
Yarın bayram diye gına yolladım
Bayramım garalı sen etmedin mi
Kaynak: Kanber Çınar

Oy Dağlarım Oy Gaderim
Yüce dağda kar olmaz mı oy oy oy dağlarım
Sevende efkar olmaz mı oy oy oy gaderim
Nazlı yardan ayrılırsam oy oy oy dağlarım
Dünya bana dar olmaz mı oy oy oy gaderim
Şu dağların oylumuna oy oy oy dağlarım
Guşlar gonar yaylımına oy oy oy gaderim
Gel gız hakkın helal eyle oy oy oy dağlarım
Geldik yolun ayrımına oy oy oy gaderim

Kaynak: Fahri Kayahan

Arguva'nın başı daşlı oy oy oy gaderim
Akşam oldu gölge bastı oy oy oy dağlarım
O gelin sudan geliyi oy oy oy gaderim
Gasaveti beni bastı oy oy oy gaderim
Gasaveti beni aldı oy oy oy gaderim

Nazlı Yarim Olmayınca

Ördeğin Sürüsü Kaz İle Gelir

Esti bir sabah rüzgarı
Alıverdi nazlı yari
Nazlı yarim olmayınca
Neylerimki bu diyarı (Ben bu diyarı)

Ördeğin sürüsü kaz ile(n) gelir
Baharın kokusu yaz ile(n) gelir
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Salını salını naz ile gelir

Baktım o yana bu yana
Küle dondüm yana yana
Ondan haber almayınca
Oldum bir deli divana (Deli divana)

Esme rüzgar esme başım dumanlı
Nazlı yardan ayrı kaldım kalalı

Şaşırdım ki ne yapayım
Kimlere yaram açayım
Sazım bana sırdaş oldu
Derdimi ono açayım (Ona açayım)
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Karadır kaşları yay eylemişler
Aklımı başımdan al eylemişler
Duydum güzelleri pay eylemişler
Varam gidem bak(ğ)am yar kime düşmüş
Esme rüzgar esme başım dumanlı
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Nazlı yardan ayrı kaldım kalalı
Kaynak: Fahri Kayahan

Özlediğim Güzel Arapgir
Arapgir ilçemiz dağlar içinde
Rivayeti vardır tarih içinde
Ararsan dostunu onun içinde
Pınarından sular bir nazlı akar
Kavunu karpuzu kokular saçar
İçinden çok iyi insanlar çıkar
Rahat temiz havalı Arapgir
Kaynak: Haşim Koç

Pencereden Kar Geliyor
Pencereden kar geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor ben öleyim
Sevdiğimi eller almış aman annem
O da bana ar geliyor aman annem
O da bana ar geliyor ben öleyim
Kekliğimi doyurdular aman annem
Kanadını ayırdılar aman annem
Kanadını ayırdılar ben öleyim
Bu nasıl zalim yaraymış aman annem
Beni senden ayırdılar aman annem
Beni senden ayırdılar ben öleyim
Kaynak: Mustafa Gazioğlu

Pınar Seni Neydip Neydip Netmeli
Pınar seni neydip neydip netmeli
Oy oy neydem netmeli
Ot yolupta gözlerini dıkmalı
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Eğer o yar destin alıp gelmezse
Oy oy neydem gelmezse
Kazma alıp daşlarını kırmalı
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Fırat kenarında kayık değilem
Oy oy neydem netmeli
Yardan ayrılalı ayık değilem
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
www.ezgidiyari.com

Sayfa 20

Bir çift selamına layık değilem
Oy oy neydem netmeli
Guruya gözlerim yardan ayırdım
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Dağlar gışımış yolcum üşümüş
Kaynak: Muharrem Temiz

Pınara Gel Ki Görem
Pınara gel ki görem
El uzat bir gül verem
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
Ayağında yemeni
Niye almadın beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
Bu dünyada ölüm var
Ne seni kor ne beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
İrafta sekiz alma
Dördün al dördün alma
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
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Kaynak: Sıddık Doğan

Piro Bugün Yaram Azdı
Piro bugün yaram azdı
Her paresi beş eylendi
Kalmadı baharı yazım
Geldi başa kış eğlendi
Piro gündür gelir geçer
Kimi konar kimi göçer
Bu bedenim kaldı naçar
Bunca yıldır boş eğlendi
Piro gönül havalandı
Seyran eyleyip sallandı
Beyhude döndü dolandı
Bir zaman sarhoş eylendi
Piro karlar erimedi
Yarsız devran yürümedi
Böyle zulüm görülmedi
Dert bana kardaş eylendi
Naz elinde kaldı nazım
Barışmaya tutmaz yüzüm
Kan içinde iki gözüm
Süze geldi yaş eğlendi
Piro gider can bedenden
Medet umam Azrailden
Erkan Yoksuli bilmeden
Şimdi her şey düş eylendi
Söz: Erkan Yoksuli

Sazımdaki Tel Ağlar
Dağlar Size Sözüm Var
Dertli Çalar Sazım Var
O Yar Sarmaz Yaramı
Yüreğimde Sızım Var
Bülbül Ağlar Gül Ağlar
Sazımdaki Tel Ağlar
Yanar Yürek Köz Olur
Döner Tele Saz Olur
Teller Ağlar İniler
Gönüllere Gız Olur

Sayfa 21

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

Su Gelir Lüle Lüle
Su gelir lüle lüle
Yar gelir lüle lüle
Genç ömrümü çürüttün
Gözyaşı sile sile
Dama koydum yakacak
Yarın tren kalkacak
Ben buradan gidersem
Sana kimler bakacak
Kaynak: Malatyalı Necati

Sürüne Sürüne Geldim Elinize
Sürüne sürüne geldim elinize
Misafir olmuşum bir hane içine
Arayıp bu haliden gilmanı bulduk
Cevahir olmuşum mercan içinde
Ey dost dost dost dost
Her nereye baksam seni buluram
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

Ta Ezelden Yüzüm Gülmez
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Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım
Bülbül gibi daldan dala konarım
Dertliyim, söylerim, ağlarım
Ben halime yanarım
Bu çileyi ben çekerim, el bilmez
Şu dünyada kimse bana yßr olmaz
Dertliyim, söylerim, ağlarım
Ben halime yanarım

Sayfa 22

Birgün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni

Tren Gelir Hoş Gelir

Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni

Tren gelir hoş gelir (Ley ley limi limi ley)
Odaları boş gelir (Mini mini güzel gel bize)
Duydum yar bize gelmiş (Ley ley limi limi ley)
Sefa gelir hoş gelir (Mini mini güzel gel bize)

Derdiyoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni

Beydağı'na kar yağar (Ley ley limi limi ley)
Kar altında güller var (Mini mini güzel gel bize)
Ben mahleden geçerken (Ley ley limi limi ley)
Pencereden yar bakar (Mini mini güzel gel bize)
Çarmuzu'nun kızları (Ley ley limi limi ley)
Koyu kahve gözleri (Mini mini güzel gel bize)
O yardan mektup geldi (Ley ley limi limi ley)
Sevindirdi bizleri (Mini mini güzel gel bize)
Kaynak: Adnan Gül

Türkü Ana Sen Çok Güzelsin
Sırtında cepkeni elinde puşu
Ayağında şalvar Arapgir işi
Allıdır yanağı incidir dişi
Türkü Ana Türkü Ana sen çok güzelsin
Kalplerde gönüllerde dilde gezersin
Sesini duyurdun yurda vatana
Parkta oturana evde yatana
Hasretin çoktur senin sılana
Türkü Ana Türkü Ana sen çok güzelsin
Kalplerde gönüllerde dilde gezersin
Kaynak: Haşim Koç

Türkülerle Gömün Beni
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Söz: Derdiyoklar İkilisi
Kaynak: Derdiyoklar İkilisi

Yarim Gurbet Elde (U.H.)
Yarim gurbet elde galdığın yeter
Bizim eller yaz bahardır gelsene
Dağlardan aşam yare ulaşam
Çektiğim çileler ölümden beter
Perişan hallerim gelde görsene
Yar gadan alım dur bende gelim
Viran oldu mor sümbüllü bağlarım, güllü bağlarım
Hasretinden gece gündüz ağlarım
Dağlar serindir yarem derindir
Bahar suyu gibi durmaz çağlarım
Gözlerimden akan yaşı silsene
Yaşı silsene yaşı silsene
Derler ki aşığa Bağdat ırak mı
Bunca cevri cefa revamı hak mı
Yar senin göğsünde hiç iman yok mu
Halisi`nin hallarından bilsene
Söz: Cemal Erbek (Halisi) Dede

Yazması Başında Yeşil
Yazması başında yeşil
Yanağında gül yetişir
Her gördükçe bağrım deşir
Belleri bükür başımıza işler açar
Ne öldürür ne güldürür vay
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Sayfa 23

Yine Arapgir'in yazı geliyor
(Bağlantı)
Gayri düğünümüz olsun
Ömür bitmeden
Gayrı bu ayrılık bitsin
Ömür geçmeden
Söyle şu zalım babana
Gelin etsin seni bana
Mevlamda bu işten yana
Dostlarda bu işten yana
Eller bile bizden yana vay
Bağlantı
Kaynak: Bahattin Turan

Yine Arapgir'in Kışı Geliyor
Kara bulutlarla doldu dağlar
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Sarı atlas giydi bahçeler bağlar
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Göldağı baş tutar sanki havaya
Dumanlı başıyla bakar ovaya
Kuşlar süzülerek döner yuvaya
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Temmuz, Ağustos, Eylül gelip geçti
Katar katar olup turnalar uçtu
Ağaç dallarından gazeller düştü
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Haşim kendini bağlar söz ile
Sevgili aşığa bakar naz ile
Ozan türkü söyler elde saz ile
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Kaynak: Haşim Koç

Yine Arapgir'in Yazı Geliyor

Ocak, Şubat derken mart gelip geçti
Katar katar olup turnalar uçtu
Erik dallarından çiçekler açtı
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Nisan yağmurları yağdı sel oldu
Aktı enginlerde mavi göl oldu
Mendiller sallandı dosttan gel oldu
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Mor sümbüller açar göl dağından
Kuzular meleşir körpe çağından
Menekşe kokusu, yayık yağından
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Haşim kendini bağlar söz ile
Seviyeli aşığa bakar naz ile
Ozan türkü söyler elde saz ile
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Kaynak: Haşim Koç

Yine Yağmur Yağdı Kasvetlidir
Yine yağmur yağdı kasvetlidir geceler
Baş yastıkta gönül yari heceler
Hasretlikten beli büktü niceler
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin
Yaz gelsin dedikçe kış oldu dağlar
Hastanın halinden ne anlar sağlar
Yine gazel döktü bahçeler bağlar
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin
O yıl bu yıl dedim yolunu bekledim
Hasret acısına verem ekledim
Ahrete doğru ben yükümü yükledim
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin

Beyaz donlarını soyundu dağlar
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Yeşil atlas giydi bahçeler bağlar
Yine Arapgir'in yazı geliyor

Kaynak: Haşim Koç

Göldağı baş tutar sanki havaya
Dumanlı başıyla bakar ovaya
Kuşlar süzülerek döner ovaya

Yokuş seni çıkar mıyım tersine
Kız ben sana küser miyim hersine
De yeri yeri de zalimin kızı
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Sarıl fistanına sarı fesine
Geyin geyin yad ellere at beni
De yeri yeri de zalimin kızı

Ok vurdun sineme yaram çok derin

(Bağlantı)
De yeri yeri de zalimin kızı
Esti deli poyraz ayırdı bizi
De yeri yeri de muhannet gelin
Ok vurdun sineme oldukça derin

Yöremiz Kemaliye Arapgir Ağın

Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüfleri telinen oynar
De yeri yeri de zalimin kızı
Yar beni bırakmış elinen oynar
El inen oynayan yari neyleyem
De yeri yeri de zalimin kızı

Kaynak: Mehmet Seske

Yöremiz Kemaliye Arapgir Ağın
Çocuklarıyız biz aynı toprağın
Terk ettik sılayı hep darmadağın
Senede bir olsun bayramlaşalım
El ele tutuşup biz dolaşalım
Biz biliriz bizim ananemizi
Gezerdik bayramda hep dizi dizi
Öpmeden geçmezdik ellerinizi
Senede bir olsun bayramlaşalım
El ele tutuşup biz dolaşalım

Bağlantı
Yokuş seni çıka çıka usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
De yeri yeri de zalimin kızı
Bende seni bir vefalı yar sandım
De git elin kızı senden yar olmaz
De yeri yeri de zalimin kızı
Bağlantı
Kaynak: Hasan Durak

Yollar Seni Gide Gide Usandım
Yollar seni gide gide usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ben de seni bir vefalı yar sandım
De gidinin kızı senden yar olmaz
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yaram çok derin
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüflerin celinen oynar
Yar beni bırakmış el ilen oynar
Eliynen oynayan yari neyleyim
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
www.ezgidiyari.com

Kaynak: Haşim Koç

Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur
Yüce dağ başında ay kandil olur ay kandil olur
Bir gün görmezsem de aklım zay olur zay olur
Sevda dedikleri de uy anam üç beş gün olur
Oy bizimki de seneleri dolaşır oy oy oy oy oy oy
Sevda dedikleri de uy anam üç beş gün olur
Oy bizimki de seneleri dolaşır oy oy oy oy oy oy

Felek senin bir gününü görmedim görmedim
Çalıştım çırpındım da bir murada ermedim ermedim
Gençlik elde iken uy anam devran sürmedim
Oy ihtiyarlıkta da devran sürmek nic'olur oy oy oy oy
Gençlik elde iken devran sürmedim
Oy ihtiyarlıkta da devran sürmek nic'olur oy oy oy oy
Kaynak: Hakkı Coşkun

Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter
Yüksek ayvanlarda bülbüller öter
Bülbülün figanı aleme yeter
Benim çektiklerim ölümden beter
Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin
Elinin kınasın al eylemişler
Gözünün sürmesin bol eylemişler
Seni bir yiğide mal eylemişler
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Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin
Kaynak: Hakkı Coşkun

Zamanedir Dostlar Zamane
Zontadır eşe dosta selam vermiyor
Düğünde bayramda hatır sormuyor
Dostluk bir nimettir bunu bilmiyor
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim
Bazen metal takılır bazen pop
Ortama uymaz oturur kalkar hop hop
Atalarımız derdi ki zırzop
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim
İlkel sanıp yemez lahmacunu kebabı
Hiç tanımaz bilmez sevabı
Lazım değilken verir cevabı
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim
Kaynak: Haşim Koç
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