Ezgi Diyarıdan Türküler

A Benim Mor Çiçeğim
A benim mor çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Ahdettim yemin ettim
Uğruna öleceğim
Güzelim görmeyeli
Hayli zamandır seni
Canım feda yoluna
Üzme artık bendeni
Elmanın alına bak
Dön de bir dalına bak
Yaktın beni kül ettin
İnsafsız halime bak
Kaynak: Osman Pehlivan

Ata Binesim Geldi
Ata binesim geldi hoydahdah
Köye gidesim geldi hoydahdah
Kara gözlü yarimi hoydahdah
Yine göresim geldi hoydahdah
Aya baktım ay ayaz
Kıza baktım kız beyaz
Cebe baktım para az
O kız bize yaramaz
Bağa girdim yalınız
Göze battı çalınız
Gelin köyden geliyor
Hep oturup çalınız
Kaynak: Osman Pehlivan

Atladım Bahçene Girdim
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
Gerdanında üç beni var her biri mercan gibi
Sarılalım sarmaşalım ikimiz bir can gibi
Gel seninle kavledelim ya onu sev ya beni
Bir tenhada buluşalım aman ya onun ol ya benim
Kaynak: Osman Pehlivan

Be Gemici
Be gemici gemici aman kullan dümeni
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Sayfa 1

Çıkar bir fırtın hafız aman kırar sereni
Ah nasıl aldın be Tuna aman bunca ergeni
(Bağlantı)
Yanarım genç yaşıma hafız aman kaldım deryade
Senin aşkın kömür gözlüm aman benden ziyade
Balçık iskelesi aman kalktığım zaman
Karadeniz fırtın almış aman halimiz yaman
Ah Tuna kanlı Tuna aman vermiyor aman
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Bizim Sahraların Başı
Bizim sahraların başı
Bölük bölük duman şimdi
Sevişmesi hoştur aman
Ayrılması yaman şimdi
Şimdi yarim yola çıkar
Çıkar da yollara bakar
Hicranla odlara yakar
Ol kaşları keman şimdi
Kaynak: Osman Pehlivan

Dama Bulgur Sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler
Saçın eprişim teli
Sırmayınan örerler
Bulguru kaynatırlar
Sergide kuruturlar
Bizde adet böyledir
Güzeli oynatırlar
Dama çıkma başı açık
Arpalar kara kılçak
Eğer meylin var ise
Al bohçanı yola çık
Dama kurdum çatmayı
Çağırın gelsin Fatma'yı
Fatmam nerden öğrenmiş
Çarşaftan kol atmayı

20.05.2019 09:40:24

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2

Kutuda fıstık yağı
Kemer kuşak bel bağı
Şeftaliden ne olacak
Çözülsün uçkur bağı

Ey benim mestane gözlüm aman
Şimdi buldum ben seni
Ben aşıklık bilmez idim aman
O yar öğretti beni

Kaynak: Osman Pehlivan

Eski yarim duyar ise aman
Ne seni kor ne beni
Hasbıhalle görüşelim aman
Ya onu sev ya beni

Demirciler Demir Döver 1
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Sen gidersen benim halim nic'olur
Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan
Demirciler demir döver tavında
Öpülmenin sevilmenin çağında
Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan
Kaynak: Osman Pehlivan

Demirciler Demir Döver 2
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Sen gidersen benim halim nic'olur
Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde
Şu dağların çiçekleri solmasın
Kavuşmamız kıyamete kalmasın
Beni senden ayıranlar onmasın
Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde
Evlerinin önü mermer döşeli
Deliler oldum yar sevdana düşeli
Bugün yari gördüm gönlüm neşeli
Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde
Kaynak: Osman Pehlivan

Ey Benim Mestane Gözlüm
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Kaynak: Osman Pehlivan

Gemi Kalkar (Süleyman)
Gemi kalkar sular akar
Kara kaşlı bana bakar
Giymiş mor fesini de (Süleyman)
Bakışı canlar yakar
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin (Süleyman)
Aramızı bozanlar
Yeşil sandık kilidi
Üstüne toz bürüdü
Geçme kapı önünden (Süleyman)
Civanım ömrüm çürüdü
Kaynak: Osman Pehlivan

İhtiyatlar Silah Çatmış
İhtiyatlar silah çatmış ah yolun üstüne
Hey aman aman
Nazlı da yarim gelivermiş
Sol dizin üstüne adaş aman amman
Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne
Hey aman aman
O da benim nazlı da yarim
Ne oldu sana adaş aman aman
Şimden sonra haram olsun şu yerler bana
Hey aman aman
Çıkayım gideyim de be kuzum bir uçtan bir uca
Hey aman aman
Göstereyim sana da be kuzum
Ayrılık nice adaş aman aman
Kurbanlar keseyim be kuzum gördüğüm gece
Hey aman aman
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Kaynak: Osman Pehlivan

Kahvenin Önünden
Kahvenin önünden gelir geçersin
Salına yar salına sigara da içersin
Ne candan seversin ne vazgeçersin
Yar orada ben burada hoş şimd'en geru
Buz gibi mastikayı iç şimd'en geru
Kaynak: Osman Pehlivan

Kar Mı Yağmış İzmir'in Dağına
Kar mı yağmış şu İzmir'in dağına
Çiğ mi düşmüş koncesine bağına
Henüz girmiş sarılmanın çağına

Sayfa 3

Seferim var benim güzel eline
Kar beyazım eline
Genç ağamın piştovunun gömüşü
Aldı beni o güzelin gülüşü
Büyün küsülise yarın barışı
Bağlantı
Kaldır şalvarını çaydan geçelim
Sancak dağlarında bayrak açalım
Yarım uyarise alup kaçalım
Bağlantı
Benim yarım molla ile müderris
Kayık geldi adalara gideriz
Yalvarır yakarır göynün ederiz
Bağlantı

(Bağlantı)
Aman Pullum aman yandım elinden
Kaçıp kurtulmadım senin dilinden
Pullunun evleri hamama karşı
Gelene geçene atıyor taşı
Pullunun kemana benziyor kaşı
Bağlantı
Pullunun evleri hamama yakın
Sağına soluna hamaylı takın
Mezatta bulunmaz alayım satın

Kaynak: Osman Pehlivan

Kayseri'nin Odaları Damgalı
Kayseri'nin odaları damgalı
Küçücükten benim başım kovgalı
(Bağlantı)
Aslı hanım Kayseri'ye vardın mı
Kayserililer kaypak olmuş gördün mü
Kayserinin ocaklığı burmalı
Süleyman'ın boynuzunu kırmalı

Bağlantı
Bağlantı
Pullu gider yavaş yavaş yoluna
Emikler yaptırır beyaz koluna
Harçlığı yok altın ister koynuna

Kayseri'den bir yar sevdim gaziler
O da günde türlü-türlü naz eyler

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Osman Pehlivan

Kaynak: Osman Pehlivan

Kar Mı Yağmış O Yarımın Dağına

Kır Ata Vurdum Kınayı

Kar mı yağmış o yarımın dağına
Çiğ mi düşmüş koncesine bağına
Selam eyle seherlerde yarıma

Kır ata vurdum kınayı
Atladım geçtim Tunayı
Ağlatma garib anayı
Haydindi haydı haydı more
Gömüş gerdano

(Bağlantı)
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Tunada çırpar bezini
Kim sevmez bulgar kızını
Öpeydim ela gözünü
Dimyano haydı haydı more
Beyaz gerdano
Tunanın köprüsü taştan
Sen çıkardın beni baştan
Ayırdın eşten yoldaştan
Haydindi haydı haydı more
Altun gerdano
Tunada bülbül yuvası
Yıkılup viran kalası
Yürekte hicran yarası
Dimyano haydı haydı more
Elmas gerdano
Kır ata vurdum haşayı
Kim sevmez böyle paşayı
Ağlatma garib babayı
Haydindi haydı haydı more
Benli gerdano
Kaynak: Osman Pehlivan

Kırmızı Gülü Budarlar
Kırmızı gülü budarlar
Altına meclis kurarlar
Güzel oğlanı sararlar
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle
Kırmızı gülün budağı
Geçmedi gönül firakı
Emebilsem bal dudağı
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle

Sayfa 4

Kız Emine aşkın beni yandırır
Bülbül öter gül dalına kondurur
Bu dert ifla etmez beni öldürür
Kız Eminem böyle böyle n'olacak
Çakı bende çevre sende kalacak
(Bağlantı)
Kız Emine ayvada ne gezersin
Kadrinin aklını baştan üzersin
Hayranım ben hayranım kız Emine
Olmuşum derdinle deli divane
Kurban olam ayağının mestine
Al kolumu koy göbeğin üstüne
Nasıl kıydın şirin canın kastına
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Kız Satıcıdan Aldım Be
Kız satıcıdan aldım be
Morla bir top alaca
Altımızda yaydık be
Morla kazmir ferace
Belde sokuluca kaldı
Bir çifte tabanca
(Bağlantı)
Ben sana yandım, ele verme beni
Boyum fidan olsun, dile verme beni
Kız satıcıdan aldı ya
Morla bir çeki inci
Kolumda bilezik var
Boynumda zincir
Sallandıkça her yanım
Morla incidir
Bağlantı

Kırmızı gülün dalı var
Büyün benim efkarım var
Her gün ağlasam yeri var
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle
Kaynak: Osman Pehlivan

Kız Emine Aşkın Beni Yandırır
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Kaynak: Osman Pehlivan

Küçücükten Bir Yar Sevdim
Küçücükten bir yar sevdim ezeli
Henüz bitmiş bu bahçenin gazeli
Serkeş olur bu yerlerin güzeli
(Bağlantı)
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Yarım andım, ben yarıma gideyim
Eşim andım, ben eşime gideyim
Senin ile gezdiğimiz ovalar
Çeşmim yaşı bir birini kovalar
Meclisiniz dayım olsun ağalar

Sayfa 5

Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı
Lofça'nın altında pınar (aman aman)
Lofçalım pınardan döner

Bağlantı
Şu karşıda duran Hicran dağıdır
Sensiz şeker yesem, bana ağıdır
Yar semtine gidilmenin çağıdır
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Leylek Yuvada Üç Olur
Leylek yuvada üç olur
Bey kızı sarması güç olur
Al beni Kumitam sar beni
Sırmalı camadana koy beni
Leylek yuvada beş olur
Bey kızı Kumitaya eş olur
Al beni Kumitam sar beni
Cibicibi odalara koy beni
Leylek yuvadan göz eder
Bey kızı Kumitaylan söz eder
Al beni Kumitam sar beni
Tulumbacı abasına koy beni
Kumitamın elleri elleri
Pek nazik söyliyor dilleri
Al beni Kumitam sar beni
Çamlıca odalara koy beni
Kumitamın peygiri dört olur
Saramadım yüreyime derd olur
Al beni Kumitam sar beni
Çaçaların abasına sar beni
Kaynak: Osman Pehlivan

Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 2
Lofça'nın ardında kaya (aman aman)
Kayadan bakarlar Ay'a
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Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı
Lofça'nın altında kuyu (aman aman)
Lofçalının kibar huyu
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı
Kaynak: Osman Pehlivan

Lovçanın Yanına Vardım
Lovçanın yanına vardım
Veresiye şarab içtim
Sine sineye dayandı canım Lovçalı
Haydı gel kuzum Lovçalı
Lovçalının etrafı kaya
Kayadan bakarlar aya
Yürek yüreye dayandı canım Lovçalı
Haydi gel kuzum Lovçalı
Lovçanın içinde pınar
Pınarın üstüne konar
Canı canıma dayandı canım Lovçalı
Haydı gel kuzum Lovçalı
Kaynak: Osman Pehlivan

Öyledir Ey Öyledir
Öyledir ey öyledir aman aman
Aşkın da beni beni de beni söyledir ey vay vay
Almış yari yanına aman aman
Türkü de mani mani de mani söyletir ey vay vay
Öyl'olsun ey öyl'olsun aman aman
Bu yıllık da bu kışlık da böyl'olsun ey vay vay
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Yarim küsmüş gidiyor aman aman
Bu gün de ömrü yarın da ömrü var olsun ey vay vay

Sayfa 6

Gelen geçen çiğner benim üstümü aman aman
Şimdi bildim düşman ile dostumu aman aman
Hanım senin pamuk ellerin kınalı aman aman

Kaynak: Osman Pehlivan
Kaynak: Osman Pehlivan

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

Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır
Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
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

Yalı Kenarında Zülfüm Tararım
Yalı kenarında zülfüm tararım aman aman
Zülfüm tarağımı kaybettim amanın aman aman
Benim yoktur kimseye hiç zararım aman aman
Hanım senin pamuk ellerin kınalı aman aman
Yalı kenarına serdim postumu aman aman
www.ezgidiyari.com

Yeşillikte Otururken
Yeşillikte otururken
Yare bade doldururken
Sevdiğimi gezdirirken
İndim tabanın yoluna
Baktım sağıma soluma
Telli kurşun sol yanımda
Telikamdan kanlar akar
Cümle alem bize bakar
Telli kurşun yürek yakar
Kaynak: Osman Pehlivan

Yine Akşam Oldu Bastı Karalar
Yine akşam oldu bastı karalar
Oturmuş sevdiğim zülfün taralar
Herkes almış sevdiğini niceler
(Bağlantı)
Sevdiğim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım
Şaştım yolun hangisine varayım
Hem varayım türlü hallar sorayım
Üç dilberin hangisini sarayım
Bağlantı
Duman çökmüş kar yoluna, seçilmez
Nazlı yarın edasından geçilmez
Bile bile hasret zehri içilmez
Bağlantı
Yine akşam oldu bastı karalar
Yarım aşkı ciğerimi paralar
Yok mu dostlar buna hiçbir çareler
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan
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Sayfa 7

Yörük Yaylası
Yörük de yaylasında (aman) yaylayamadım (imanım)
Divane gönlümü eyleyemedim
Yaylamam yaylanda kar olmayınca (vay)
Eylemem gönlümü yar olmayınca (vay)
Yörük yaylasında (aman) süt bakır bakır (imanım)
Sevdiğin yosmanın gözleri çakır
Güle de bülbül konmuş (aman) ne güzel şakır (imanım)
Yaylamam yaylanda kar olmayınca (vay)
Eylemem gönlümü yar olmayınca (vay)
Kaynak: Osman Pehlivan
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Sayfa 8
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