
A ğ ı t l a r  

ARDA BOYLARINDA Arda boylarına ben 
kendim gittim Dalgalar 
kurdukça can teslim ettim 

 

Arda boylarına ben kendim gittim, 
Dalgalar hurdukça can teslim ettim. 

Arda boylarında ardıç yarallar. 
Ercebi beğenmediler, zengin arallar. 

En güççük gardaşım gitme dedi ye, 
Şu bubamın dilleri beni yedi ye. 

Gitmeyecem ana Gara Durana, 
- Buban meram annamaz, yalvar ağana. 

Ardalar boyunda zerdeli ağacı, 
Bubamm dilleri zehirden acı. 

Ardanın suları bal gibi akar,    
Beem imansız bubam paraya tapar. 

Şoşa boylarında tomafil durdu, 
İmansız bubam paraya doydu.          

Gırcalı şoşasından tomafil geçer, 
Beem imansız bubam ırakı içer. 

Saat beşte vardım al beni diye, 
- Yarın alay gelecek, alman dedi ye. 

Arda boylarında sarı karınca, 
Nerelere varayım sabah olunca. 

Ardalar boyuna ben kendim gittim, 
Kendimi atmaya çok esap ettim. 

Arda boylarında tikili saban, 
- Orda geçit yok, dedi, bağırdı çoban. 

Ercep dedikleri tuttu belimden, 
Ardalar aldı ya Ercebim elinden. 

Arda kenarına düşünüp gittim, 
Dalgalar hurdukça can teslim ittim 

Mezar taşlarında gırmızı yazı,     
Dalgalar aldı ya gelinlik gizi. 

Gara Duran dedikleri bir gaplı meşe, 
Beem sevgili Ercebim bir top menekşe. 

Gidin bulutlar, gidin, diymene gidin, 
Diymende Ercebe çok selâm idin. 

Uyu, uyan Ercebim, ben gidiyorum,  
Şu şefaklı dünyayı terkediyorum.  

Uyu, uyan Ercebim, senin olayım, 
Dalgalar üstünde gelin olayım. 

Arda boylarını delik mi sandın,    
Süğüt bıdaklarını pelik mi sandın.        

Hayva, hayva Ercebim, senin olayım,  
Ardalar almış a, nerde bulayım. 

Hayva, hayva Ercebim, yaktın a beni, 
Gâvır mezarına soktun a beni. 

Ardanın boyunda ılgm kökleri. 
Nerde galdı Ercebin saat köstekleri.        
 
Ardanın suları akmaz oldu ya,          
Ercebin davulları ötmez oldu ya. 

Ardanın suları aktı duruldu, 
Beem Ercep yavuklumun boynu buruldu. 

Arda boylarında bir sürü guzu, 
Ardalar aidi ya kınalı gizi.  

Arda boylarında ılgın olur mu,       
Ilgın yaprağından yorgan olur mu. 

Ardalar boyunda bir sıra erik,  
Dalgalar üstünde bir arka pelik. 

Geçin ingeler, geçin, kınama geçin, 
Suğuk sular getirdim, buz gibi, için. 

Ardanın sulan ılgın boyunca.   
Suyumu koysunnar haranı dolunca. 

Arda boylarına urgan gerildi,             
Urganın üstüne çiyizim serildi. 

Ardalar boyunda bir sıra eşek,        
Ben bıraktım bubama on altı döşek. 

Yakın ingeler, kınamı yakın,         
Yarın alay gelecek, doyunca bakın. 

Ötten gelen ceketim dar geldi bana, 
Anamdan ayrılmak zor geldi bana. 



Çığırma ana, çığırma, Selime burda, 
Selime gizin Arda boyunda. 

Ardanın boyunda tikili gazık, 
Kimseye diğil, anama yazık. 

Bayrak tikildi alay gelecek, 
Beni imansız bubam kime verecek. 

Arda boylarında bir gara gatır, 
Benden aldığın paralan bankaya yatır. 

Ardanın boyunda gand iller yanar, 
Gandiller şavkında düşmanlar oynar. 

Arda boylarını duman bürüdü,  
Kınalı ellerim çayda çürdü, 

Arda boylarında potin izleri, 
Görmesin katil bubam cennet yüzleri. 

YUSUFUM  

Kırcalıyla Ardanın arası, 
Saat sekiz arası, Yusufum, 
Saat sekiz arası, 
Civan da Yusufumu Ardalar aldı ya 
Yoktur ya çaresi. 

Aman be deryalar, kanlıca deryalar, İ 
Biz nişanlıyız, deryalar, 
Biz nişanlıyız,
 
; 
İkimiz de bir boydayız, 
Biz delikanlıyız.       
Çıkar abanı, poturunu Yusufum, 
Dalgalar alacak, Yusufum, 
Dalgalar alacak, 
Ben sana demedim mi, canlarım Yusufum, 
Kayıklar batacak. 

Aman be deryalar, kanlıca deryalar, 
Biz nişanlıyız, deryalar, 
Biz nişanlıyız, 
İkimiz de bir boydayız, 
Biz delikanlıyız. 

Çıkar abanı, poturunu Yusufum, 
Kardeşin giyecek, Yusufum, 
Kardeşin giyecek, Senin de 
sevdiceğin kız Ferideyi, Ellere 
vermeyecek. 

 

Aman be deryalar, kanlıca deryalar,                   
Biz nişanlıyız, deryalar, 
Biz nişanlıyız,  
İkimiz de bir boydayız, 
Biz delikanlıyız.  
 
Arda boylar ından K ı rcahya 
Kimler gidecek, Yusufum,        
Kimler gidecek, 
Civan da Yusufumun garip  annesine 
Kimler haber verecek. 

Aman be deryalar ,  kanl ıca deryalar,  
Biz nişanlıy ız, deryalar, 
Biz nişanlıyız,  
İkimiz de bir boyday ız, 
Biz delikanlıyız. 

ALİŞ'İMİN KAŞLERİ KARE - 1 

Ah Aliş'imin kaşleri kare aman 
Sen açtın sineme yare  
Bulamadım derdime çare aman                 
Görmedin mi O civan Aliş'imi Tuna boyunda? 
 
Ah evleri var hane hane aman 
Benleri var tane tane  
Bel kül oldum yane yane aman                   
Görmedin mi O civan Aliş'imi Tuna boyunda? 

Ah evleri var yol başında aman 
Benleri var sol kaşında 
Saramadım genç yaşımda aman 

Görmedin mi O civan Aliş'imi Tuna boyunda? 
Görmedin mi O arslan Aliş'imi eller koynunda? 

ALİŞ'İMİN KAŞLERİ KARE - II 

Aliş'imin kaşleri kare                                    
Sen açtın sineme yare                       
Bulamadım derdime çare                    
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda 

Evleri var hane hane  
Benleri var dane dane 
Saramadım kane kane 
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda 

Aliş'im yatır yol başında  
Benleri var sol kaşında 
Yazık oldu genç yaşında 
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda/2 



 

UZAKLARA KIZ VERME ANNEM Mezanmı, mezarımı  
Yol üstüne kazsınlar, 

Annem çaya ev kurdurma, Gelen geçen yolculara, 
Sel alır gider, Bir genç ölmüş desinelr.                        
Uzaklara kız verme annem, 
El olur gider. Nakarat:...........  

Uçan da kuşlara malimler olsun, Kendim küçük, aklım büyük, 
Ben annemi özledim, Ah nasıl durayım, 
Hem annemi, hem babamı, O karanlık yerde, anneciğim,                        
Hepsini de özledim. Nasıl yatayım. 

Memleketten çıktım çıkalı Nakarat: ..........   
Yedi yıl oldu, 
Evimin önünde kara çalı dikeni         Tabudumu, tabudumu 
Gözüme mum oldu.                                                 Taş üstüne koysunlar,' 

Gelen geçen yolcu aylesin, 
Ellerin kapısı, kapısı, Bir genç ölmüş desinler. 
Zindan kapısı,  
Annemin kapısı, kapısı,        Nakarat: ..............  
Cennet kapısı. 

Mezarımı, mezarımı 
Ellerin buğday ekmeği Su başnda kazsınlar, 
Boğazıma batar, Baş ucumda, baş ucumda  
Annemin çavdar ekmeği                Kara yazı yazsınlar. 
Burnuma tüter.  

Nakarat: .........  
Yüksek, yüksek yerlerde 
Ev kurdurmayın, Aşağı camiyinin avlusuna 
Uzak uzak memleketlere     Mezarımı kazsınlar, 
Kız verdirmeyin. Mezarımın beyaz da taşına 

 Destanımı yazsınlar.      

Nakarat: .........  
PAŞA CAMİ AVLUSUNDA        

 Benimçiyizlerimi  
Paşa cami avlusunda Sandıktan atayım, 
Namazımı kılsınlar, Bu karanlık yerde, anneciğim, 
Gelinlik elbiselerimi    Ben nasıl yatayım.          
Baş ucuma koysunlar. 

 Nakarat: ...........  
Nakarat:  
Aman doktor, canım doktor: Evimin önünde 
Derdime bul çare,  Kazanlar kaynar, 
Çaresiz dertlere düşmüşsün, Ilıştırın suyumu, anneciğim, 
Buna bulunmaz çare.  Tenlerim yanar. 

  
Mezarımı, mezarımı Nakarat: ...........  
Kızlar kazsın, dar olsun, 
Etrafına, etrafına,   
Lâle, zümsül bol olsun.   

 

Nakarat: .........    



 

DAĞLAR DAĞLAR VİRAN DAĞLAR 

Dağlar, dağlar, viran dağlar,            
Ah yüzüm güler, kalbim ağlar, 
Yüreğimden kanlar dağlar. 

Ah, sen ağlama, ben ağlayayım,       
Ah, yüreğime dert bağlayayım. 

Kılıcımı vurdum taşa, 
Taş yarıldı baştan başa 
Yazılanlar gelir başa. 

Ah, sen ağlama, ben ağlayayım,        
Ah, yüreğime dert bağlayayım. 

KÜÇÜK YAŞTA BİR YÂR SEVDİM I 

Küçük yaşta bir yâr sevdim, 
Vakit geldi evlenmeye. 
Yârim düştü hastaneye. 

  

Gittim yâri dolaşmaya, 
Dolaşmaya kış ortası                
Sordum yâre halin nedir. 

Bindim ata, döndüm eve, 
Ben yârimi karşıladım, 
Tabut elde götürürken. 

Yârim benden şunu istedi:       
San meyva, beyaz üzüm,             
Beyaz üzüm İstanbul'dan.     

Bindim ata, gittim İstanbul'a. 
Ağacı var, meyvası yok, Çotuğu 
var, üzümü yok. 

Üç bin verdim yere konsun, 
Beş bin verdim yüzü açılsın. 
Hoca bana şöyle dedi: 

Üç bin versen yere konmaz,     
Beş bin versen yüzü açılmaz,     
On bin versen sarmaşılmaz. 

 

 

 

'  
 

KÜÇÜK YAŞTA BİR YÂR SEVDİM II 

  
Küçük yaşta bir yâr sevdim, 
Vakit geldi evlenmeye. 
Tuttu yârim hastalandı 
Ben de gittim dolaşmaya, 
Beyaz teni sararmıştı  
Kalem kaşlar incelmişti 
Ben de sordum kederini         
Üzüm ile meyve imiş 
Ben de gittim İstanbul'a. 
Çotuğu var, üzümü yok. 
Ağacı var meyvesi yok 
istanbul'dan döner iken 
Yârim beni karşıladı 
Tabut ile götürürken         
Ben başladım ağlamaya 
Ağlayıp da yalvarmaya 
Hoca da bana şöyle dedi: 
Üç bin verdim yere koydum 
Beş bin verdim yüzünü açtım 
Pusta kalsın şu meyveler 
İstanbul'a gitmeseydim          
Belki yârim ölmez idi 

ANDA BULDUM 

Anda buldum bir ebabül yuvası daldan 
dala konar ağlar anası                     
Adem almış yavrusunun birini 

Alma ahım canım Adem                     
Getir benim yavrumu                   
Bükme belimi, kırma kana timi 

Nakarat: 
Dökme gözümün yaşını Adem  
Salver benim yavrumu 
Alma benim ahimi  

Balim yükseklere yapaydım yuvamı 
Dolana dolana bulaydım yavrumu 
Gelene geçene edeydim bedduamı 

Nakarat: 
Dökme gözümün yaşını Adem 
Salver benim yavrumu          
Alma benim ahımı 



 
 

 

Ben yavrumu ağzım ile beslerim 
Hasta mıdır hoş mudur 
Hasta olsa gece gündüz beklerim 

Nakarat: 

Herkes alır yavrusunu göke çekilir 
Gözlerimin nuru yere dökülür 
Yavrusuz kalan anaların Beli 
bükülür 

 
Nakarat: 

                               Feracemin on beş arşın şiridi,         
Yüreğimde yağ kalmadı eridi, 

                                Benim Ayşem Kuklene'de bir idi. 
Allah'tan isterim Ayşcm, ben seni, 
Ruzi mahşerde yâr, ararsın sen beni. 

Feracemi yeni diktim giymedim, 
Kimler aldı, kimler çaldı görmedim, 
Gelin oldum, ben gelinlik belmedim 
Allah'tan isterim Ayşem, ben seni, 
Ruzi mahşerde yâr, ararsın sen beni. 

 

İMAM CUMA'DAN GELİRSİN 

İmam, Cumadan gelirsin,  
İmam, kızların nerede 
Kızlarını kesmişler imam, 
Alfatlı derede. 

Kesme de Arap, kıyma da canıma. 
Ben senin olayım, Bayırlarda, 
balkanlarda Sana divan durayım. 
Anne, mari anne, sen beni 
Ne için saldın alfat toplamağa...     
Ak saplı bıçakla buz gibi gerdanı 
Düşürdü yerlere. 

Kesme de Arap, kıyma da canıma. 
Ben senin olayım, Bayırlarda, 
balkanlarda Sana divan durayım. 

VEREMLİ KIZ (I) 

Onbeş yaşında bir melek, 
Veremli bir sarı çiçek, 
Geldi anlattı derdini,              
Yüreği hep yanık yanık. 

Her gün doktor gelir gider, 
Herkes ona merak eder, 
Gelme doktor, gelme doktor, 
Bu derdime çare yoktur. 

Doktor der ki veremli kız, 
Yaprak dökümünü bekler. 
İğne, iplik verin bana 
Çıkayım şu ağaçlara. 

Siz de yardım edin bana     
Dikelim şu yaprakları.              
İğne, iplik bulamadım,               
Ben, gençliğime doyamadım. 

 

ALLAH'TAN İSTERİM AYŞEM BEN SENİ 
Vodenne'nin ufak tefek taşlan,   
keman olmuş o yârimin kaşları,                    
Bir omuzdan bir omuza saçları. 
Allah'tan isterim Ayşem, ben seni, 
Ruzi mahşerde yâr, ararsın sen beni. 

Cıgaramm ince tüter dumanı,       
Yoktur hoca Aguşun dini imanı,      
kör olaydı Vodene'nin imamı. 
Allah'tan isterim Ayşem, ben seni, 
Ruzi mahşerde yâr, ararsın sen beni. 

  
Annem ağlar için için,       
Ben bilirim kimin için.        
Ko ağlasın annem, babam    
Şu benim gençliğim için. 

 

Pencerede yeşil perde,    
Nasıl düştüm ben bu derde,      
Ben bu dertten ölür isem, 
Nasıl yatarım kara yerde. 

 
Pencereden kar geliyor, 
Yorgan döşek dar geliyor, 
Açtım yorganı baktım 
Veremli kız can veriyor. 



 

 

VEREMLİ KIZ (II) 

Pencerede siyah perde,        
Nasıl düştüm ben bu derde,     
Ben bu dertten ölür isem,     
Nasıl yatam kara yerde. 

Pencereden kar geliyor,                 
Yorgan döşek dar geliyor,  
Açtım da yorgana baktım 
Veremli kız can veriyor 

Annem ağlar için için,            
Ben bilirim kimin için.                 
Ko aylesin annem, babam               
Şu benim gençliğim için. 

Doktor hergün gelir gider, 
Herkes ona merak eder, Doktor 
der ki veremli kız Yaprak 
dökümünü bekler 

Onyedi yıllık san çiçek                
Geldi anlattı derdini,            
Ciğerleri hep yanık yanık. 
Veremli kız can veriyor. 

Anem beni kaldır gezdir 
Mezarıma güller dizdir 
Aramızda ölüm vardır        
Veremli kız can veriyor. 

HASTANENİN LAMBALARI PARLIYOR 

Hastanenin lambaları parlıyor, 
Doktor gelmiş yaraları aman, bağlıyor,          
Sevgilisi baş ucunda ağlıyor/ 

Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim, 
Ölmeden yârimi görecek miyim. 

Hastaneye vardım ama girmedim,                          
Yedi yerimden kursum yedim ama ölmedim, 
Arkadaşım düşman imiş, bilmedim, 

Şöyle be doktor, söyle, ölecek miyim, 
Ölmeden yârimi görecek miyim. 

Ceviz idim ayırdılar dalımdan, 
Pek severdim, ayırdılar, aman yârimden, 

Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim, 
Ölmeden yârimi görecek miyim. 

ANNECİĞİM AYLESİN        

Çiçeğim, çiçeğim, beyaz çiçeğim,        
Ben bu sevdadan ah, öleceğim.           
On beş yaşında hastanelere düştüm,  
On sekiz yaşında ölüm şerbetini itçtim. 

Ah etsin, aylesin, anneciğim aylesin,   
Ah etsin aylesin, kareler bay leşin. 

Demir karyolam kurulu kaldı. 
Duvarda şemsiyem asılı kaldı, 
Duvarda mantom asılı kaldı, 
Sandıkta çiyizlerim basılı kaldı. 

Ah etsin, aylesin, anneciğim aylesin,   
Ah etsin aylesin, kareler baylesin. 

Çiçeğim çiçek, o beyaz çiçek, 
O nazik tenimi ah, çürütecek. 
Çimenle çiçek beni gömecek, 
Karıncayla böcek beni yiyecek. 

Ah etsin, aylesin, anneciğim aylesin, Ah 
etsin aylesin, kareler baylesin. 

Örtün yüzümü sinek konmasın, 
Sevgilim gelirse, benden korkmasın. 
Ben gidiyorum aziz Allah'a, Sevgilim 
kalıyor yalan dünyaya.       . 

Ah etsin, aylesin, anneciğim aylesin, Ah 
etsin aylesin, kareler baylesin. 

SÜLMAN SENİN KAŞIN GÖZÜN 

Sülman senin kaşın, gözün yay mıdır, 
teneşirden akar sular kan mıdır, 
Sülman gibi şu Kırçmada var mıdır. 

Kıymayın canıma, ben dünyaya doymadım, 
Eller gibi ben ecelimden ölmedim. 

Pazarcığa vardım ben bubama sormadım, 
Sol yanımdan kursum urdu duymadım,        
Şu genç yaşta ben dünyama doymadım. 

Kıymayın canıma, ben dünyaya doymadım, 
Eller gibi ben ecelimden ölmedim. 



 

 

KALDIR SABRİYEM YORGANLARI 
 

Kaldır Sabriyem yorganları, 
Doktur gelecek,         
Yarelenmiş Arifine                
İlâç verecek. 

Sabriyemin hareminde 
Demirden kurna,           
Arif aga sattı ya seni  
Üç bin leva paraya. 

Sabriyemin hareminde 
Demirden kürek,        
Kırcalıyın mapushanesinde           
Çürüsün köpek.  

Dereköy derelerinde           
Kanlı kasaplar,                     
Bir elinde lüver,       
Kamaylan saplar. 

 
Dereköy derelerini     
Duman pürüdü.             
Arifi ölmüş diye                
Cihan yürüdü. 

Dereköy derelerini 
Atlayamadm mı, Sen bir 
kocanı Sabriyem, 
Saklayamadm mı. 

KUZUMU YATIRDIM  

Kuzumu yatırdım iki dizime, 
Çevirdim, çevirdim baktım yüzüne, 
Taş toprak dolmuştu kara gözüne.          
Gel koyun, meleme, vazgeç kuzundan, 
Meleye meleye kaldın süründen. 

Şu dağın ardında bir kuzu meler, 
Kuzunun feryadı bağrımı deler, Anası 
kuzusuna böyle mi yanar. Gel koyun, 
meleme, vazgeç kuzundan, Meleye 
meleye kaldın süründen. 

Beni güden çoban ayrı gütmesin, 
Yeryüzünde yeşil çimen bitmesin, 
Kuzumu yiyenler onup yetmesin.            
Gel koyun, meleme, vazgeç kuzundan, 
Meleye meleye kaldın süründen. 

Meleyen koyunun kuzusu musun, 
Yürekte yarenin sızısı mısın, Ananın 
körpece kuzusu musun. Gel koyun, 
meleme, vazgeç kuzundan, Meleye 
meleye kaldın süründen. 

Kuzusun lezzeti tatlıdır baldan, 
Kokusu güzeldir kırmızı gülden, 
Rabbim böyle yazmış, ne gelir elden. 
Gel koyun, meleme, vazgeç kuzundan, 
Meleye meleye kaldın süründen. 

 

İSTANBOL'DAN ALDİM SİYA DA ÜZÜMÜ 

İstanbul'dan aldım siya da üzümü, 
Çıkardılar kanatlımın siya gözünü.        
Beni de vuranlar anam, iki de kardaş, 
Olmayacak Arapço, anam yidi de beni. 

Uyan dedim komşular, uyanamadım,         
Bıçak yaresidir anam dayanamadım. 
Kanatlının sevdiği Fadliye hanım,           
Kanatlıyı öldürenler Arapço ile kardaşı.       

AHBUMACIRLIK 

Ah bu macırlık bağrıma bastı,          
Ben ona yanarım.                        
Ben vatanımdan nece ayrıldım, 
Yârsız kaldım. 

Tirene pindim, mendilim uçtu, 
Ben vatanımdan nece ayrıldım, 
Yârsız kaldım. 

Yol verin ağlar, yol verin beyler, 
Yol verin geçeyim,                        
Nazlı da yârden ırak ta düştüm, 
Zehir mi içeyim. 

Benden size vasiyetler olsun, 
Macır olmayın, macır olsaz da bile, 
Yârsız kalmayın. 



AMAN ANNECİĞİM i A      

Aman, anneciğim, dayanamıyacağım,     
Ben bu palatkadan kurtulamıyacağım, 
Ben bu sevdiğimden ayrılamıyacağım. 
Pantulumu ascak dal bulamadım,            
Geri dönmeye, yol bulamadım, 
Pantulumu astım gürgen daline, 
Üşeklimi çektim ince belime.             
Tirenlere bindim yellenemedim,             
On beş ay nişanlı durdum, evlenemedim. 
Palatkamın önünde vurdular beni,         
Tahta sandık içlerine koydular beni. 
Palatkanm önünde demirden kazık, 
Anne, benim genç canıma oldu ya yazık. 
Palatkamın önünde bir sıra postan, 
Asılırım, kesilirim, yiyemem postan. 
Ankara'dan beri duman bürüdü, 
Macırların pırtıları suda çürüdü. 
Palatkamın önünde buz gibi munar, 
Türkiye macırlarına yüreğim yanar.  
Palatkamın önünde bir sıra idi,                
Anne benim genç canımı kurbanlık yedi. 

ASKER TÜRKÜSÜ  

Gelme doktor, gelme                                   
Kum içindeyim,  
Sen beni bilmezsin doktor, 
Kan içindeyim.  

Aman potpurçuk, aman,                 
Yalvarım sana, 
Evde nişanlım var, 
Ağlayorbana.  

 
Dere maalesini                               
Duman bürüdü, 
Benim de nazik tenlerim 
Suda çürüdü.  

Aman potpurçuk aman,                             
Yalvanm sana  
Evde nişanlım var, 
Ağlıyor bana.  

- 

İSAKLARIN AHMEDİN TÜRKÜSÜ 
 KAZARMA BAŞINDA 
 
Kazarma başında al yeşil fener,                      
Üstümüze ateş düştü, ne zaman söner,                 
Ben yanarım, ben yanarım, ben ona yanarım,                
Ben vatanımdan ayrı düştüm, ben ona yananm. 

Ben kurbette ölürsem, kim yıkar beni              
Yağmur yağar, seller akar, sel yıkar beni.          
Ben kurbette ölürsem, kim gömer beni - birsin  
Çayır çimen, otlar büyer de gömer beni. 

Kumandan oturmuş kuleden bakar, 
Kulenin ardından al kanlar akar. 
Ah anneler, babalar mektuba bakar, 
Mektup gelmezse kıyamet kopar. 

Ahmedim, Ahmedim, 
Ererler seni,            
Karangıca çarşılara 
Sererler seni. 

Ahmedimin püsküllü fesi 
Sandıkta kaldı,         
Ahmedimin Sabriye kuzusu 
Sancakta kaldı. 

  
Sultan biçim evlerine 
Ahmedim, saçak olur mu, 
Dost düşman arasında  
Ahmedim kaçak olur mu. 
İsaklar içlerinde Ahmedim  
Yan yatık durma, rrr nir; 
El atık durma.  

Atma purçuk, atma, 
Yüksekten atma, 
Ahmedim çift kuzuları 
Öksüz bırakma. 



 

 

 
Kopranna içlerinde  
Bir yeni mezar,           
Söylemeyin anneme, babama, 
Aklını bozar. 

İsaklar cevizleri Ahmedim, 
Dal dala vurur, 
O karanlık çarşılarda          
Ahmedim, Can cana vurur. 

İsaklar çeşmeleri Ahmedim,  
Bal gibi akar, 
İsaklar başlarında Ahmedim, 
Dal gibi yatar. 

Ahmedimin evinin önünde 
Bir dölüm bakla, 
Al da beni küçük te Sabriyem,      
Koynuna sakla. 

 
Ahmedimin evinin önünde   
Bir dölüm nohut,                      
Al da beni küçerek Sabriyem, 
Koynunda uyut. 

îsaklar tepesinde Ahmedim, 
Harman olur mu, Telli kurşun 
yarasına Ahmedim, Derman olur 
mu. 

Evimin önünde Kupaylar 
caykırır, Kupaylar değildir 
Ahmedim, Düşmanlar haykırır. 

Sandıktan alın benim  
Püsküllü fesimi, 
Karip te anneciğim. 
Duymasın sesimi.  

Doku Sabriyem, doku, 
Kilimi doku,  
Genç Ahmedin ölümlerine 
Kıyamet oku.  

Ahmedimin mezar taşı      
Kırcaliye karşı, 
Ahmedimin üstünde toprak 
Gözümün yaşı. .  

KALKSANA ANNEM KALKSANA 

Kalksan a annem, kalksam a, 
Lambaları yaksan a,          
Oğlun yaralı gelmiş,          
Yarasına baksan a. 

  
Gitme oğlum Koreye, 
Vurulursun bir kazaya, 
Dinlemedin annneni.      
İşte girdin mezara. 

Mezar mezara bakar, 
Mezarda oğlum yatar, 
Oğlumun yavuklusu 
Mezara çiçek takar. 

Hastanenin kapusu, 
İzmir'e bakıyor,       
İzmir'in çiçekleri   
Karanfile kokuyor. 

HASANIN KAŞLARI NE KARE 

Hasanın kaşları ne kare,   
Açtın a yüreğime bir yare,     
Şu benim Hasanım ölür ise 
Yüz bin doktor ne çare. 

Hasanım yürüdü, ben kaçtım,     
On yedi balkandan aştım, 
Elişmeyin siz de benim Hasanıma, 
Vay, kollarımı kendim açtım. 

Hasanınım ne de güzel gözleri var, 
Şekerden tatlı sözleri var,         
Haydi kaçalım Hasanım, 
Ardımızdan geliyorlar. 
 
Değirmen dere boyları.               
Toz duman oldu ya yollan                    
Elişmeyin siz de benim Hasanıma, 
Al kanlar oldu kollan, . 



İLÂNAYA DÜŞMAN GELDİ 

İlânaya düşman geldi, 
Yetmiş iki kız aldı- 
Ah, nişanlım kimlere kaldı. 

Bana huran eller kana boyansın, 
Sevgili dostlarım bana da yansın. 

ilânaym ardı tepe, 
Kız kulağında elmas küpe - 
Uyandırsam öpe öpe. 

Bana huran eller kana boyansın, 
Sevgili dostlarım bana da yansın. 

İlânaym ardı bayır, Gülü 
dikeninden ayır -Ben 
yandıma cayır cayır. 

Bana huran eller kana boyansın, 
Sevgili dostlarım bana da yansın. 

KO AYLESİN ANEM BABAM 

Gökte yıldız beşyüz altmış 
Benim yârim yere yatmış       
Öte baktım beri baktım                   
 Al duvağı kendim açtım         
Ko aylesin anem bana Ah nice 
yanmaz kızlar bize 

Gökte yıldız salkım saçak Sol 
böğrümden vurdu bıçak Beni 
uran benden alçak Ko aylesin 
anem bana Ah nice yanmaz 
yârim bana 

Gökte yıldız sayılır mı  
Çiğ yumurta soyulur mu 
Bu gençliğe doyulur mu 
Ko aylesin anem bana 
Ah nice yanmaz kızlar bize 
Ak bacadan duman tüter 

Zıngırdaklı duvan öter     
Bu ayrılık bize yeter Uyan 
Alim sabah oldu          
Uyan yârim sabah oldu   
Ko aylesin anem bana      
Ah nice yanmaz kızlar bize 

ÖRTÜN YÜZÜMÜ 

Ciciğim çiçeğim beyaz çiçeğim          
Ben bu sevdalardan ah öleceğim 
Ağlasın ağlasın kareler bağlasın 
Ağlasın ağlasın annem ağlasın 

Örtün yüzümü de sinek konmasın 
Sevgilim gelirse benden korkmasın 
Ağlasın ağlasın kareler bağlasın 
Ağlasın ağlasın annem ağlasın 

Duvarda mantum da asılı kaldı 
Sandıktan çizlerim basılı kaldı   
Ağlasın ağlasın kareler bağlasın 
Ağlasın ağlasın annem ağlasın 

Onbeş yaşında ben yastığa düştüm 
Ecel şerbetini ben kendim içtim 
Ağlasın ağlasın kareler bağlasın 
Ağlasın ağlasın annem ağlasın 

Çimen de çiçek beni görmeyecek 
Karıncayla böcek beni yiyecek   
Ağlasın ağlasın kareler bağlasın 
Ağlasın ağlasın annem ağlasın 

ALTINLI FESİMİ HAYDUTLAR ALDI 

Altınlı fesimi canım aneciğim 
Haydutlar aldı 
Ak bakırlarım canım aneciğim 
Kuyuda kaldı 
Bana dediler canım aneciğim 
Kimin kızısın 
Ben dedim canım aneciğim 
Ali Bey'in kızıyım 
Kırk gün kırk gece canım aneciğim 
Patlangıç idim 
Şılak ferecem canım aneciğim 
Çalılarda kaldı 
Yerdeki çimenler canım aneciğim 
Döşeğim oldu 
Haydutların çantaları, canım aneciğim 
Yastığım oldu 
Yerdeki kazallar canım aneciğim 
Fistanım oldu 

Gökteki bulutlar canım aneciğim 
Yorganım oldu 
Gökteki yıldızlar canım aneciğim 



 
 

 

Kandilim oldu 
Patik yemenilerim canım aneciğim 
Çamurda kaldı 

Gelin yemenilerim canım aneciğim 
Yatakta kaldı 

DÜŞMAN ALDI ÇARIKI 

Merdivenden ineyim 
Balkanlara bineyim Ses ver 
Tahkim ben geldim 
Seslerinden bileyim 

Düşman aldı canımı 
Akıtmadı kanımı  
Tazece nişanlıydım Kim 
aldı nişanlımı Akıtmadı 
kanımı Ne bileyim 
aneciğim Kim aldı genç 
canımı 

Uyu demeye geldim Seni 
görmeye geldim Yavrum 
yaran nerende Mehlem 
sürmeye geldim 

Potinin şeridi Dağı duman 
bürüdü Altım çimen üstüm 
kar Nazik tenim çürüdü 

  
Dağların arkasından 
Yandım yâr sevdasından 
Bileydim ayrılık var 
Giderdim arkasından 

 

 

  

 
URMA ZALİM URMA 

Şu dağların başında 
Ağlayamadım 
Şu da garip gönlümü 
Eğleyemedim 

Urma zalim urma     
Kama yaresi              
Burası meydan yeridir 
Harbin ortası 

Avlumun başında 
Kır atım bağlı 
Yedim işte yağlı da kurşun 
Kollarım bağlı 

URUŞÇUKTAN ÇIKTIM 

Uruşçuk'tan çıktım  
Kollarım bağlı 
Cuma Panayırı'na vardım 
Sicimler yağlı  

Seba namazından evvel  
Boynuma ip geçirdiler 
seba namazından evvel 
Daraaçta sallandım . 

Arkadaş uğruna Gitti 
genç Hasan hey 
Gençliğine doyamadan 
Gitti genç Hasan hey 

 

Mezarımı kazsınlar 
Ahırdadır küreğim 
Demir olsun dayansın 
Anecimin yüreği 

. 
Kara koyunlarım yayıldı 
Memlekete duyuldu 
Anem bubam, gördüne 
Baş ucumda bayıldı  
Dağda meliyor kuzu 
Yüreğimde var sızı  
Kör olsun düşman gözü 
Ayırdı ikimizi  

SEBAH OLDU UYANSANA (I) 

Sebah oldu uyansana     
Gül yastığına dayansana 
Seviyorum inansana 

Uyur isen uyan Alim 
Nazlıca yârim 

 
ilk gecesi yalnız yattım      
Al duvağımı kendim attım 
Ben Alimi uyur sandım 

Uyur isen uyan Alim 
Nazlıca yârim 



 

 

Evlerinizin önü erik  
Eriğin yapreği delik  
İnce belde seksen belik 

Uyur isen uyan Alim 
Nazlıca yârim 

 
Evlerinizin önü iğde 
İğdenin dalları yerde 
Benim Alim Kara yerde 

Uyur isen uyan Alim 
Nazlıca yârim 

VAY ALİM SABA OLDU (II)     

Gökte yıldız sayılır mı 
Yeni yâre doyulur mu Uyur 

isen uyan Alim Kalk sebah 
oldu nazlı yârim 

Horoz öttü sebah oldu 
İngeler kapıya vurdu                  
Uyur isen uyan Alim Kalk sebah oldu nazlı yârim 

Yağmurlar yağar urgan urgan    
Üstümüzde telli yorgan  

Uyur isen uyan Alim Kalk 
sebah oldu nazlı yârim 

Perşembe günü gelin oldum                             
Cuma günü deli oldum 

Uyur isen uyan Alim 
Kalk sebah oldu nazlı yârim 

Ben Alimi uyur sandım                               
Yüzünü çevrelere sardım 

Uyur isen uyan Alim  
Kalk sebah oldu nazlı yârim 

 

VAY ALİM SABA OLDU (III) 

Evlerimizin önü ide 
İdelirin dali yerde 
Çürüdü alim kara yerde 
Kalk uyan Alim 
Sabah oldu nazlı yârim ha canım 

Öte baktım beri baktım Duvağımı 
kendim attım Soyunup yanına 
yattım Uyursan uyan Alim Sabah 
oldu nazlı yârim ha canım 

Şafak pencereye düştü 
Yengeler kapıya üstü 
Bu ayrılık bize düştü 
Uyursan uyan alim 
Sabah oldu nazlı yârim ha canım 

Evlerimizin önü fındık 
Fındık daline konduk 
Sözde biz de gelin olduk     
Uyursan uyan Alim 
Sabah oldu nazlı yârim ha canım 

YEDİ KURT 

Soğuk pınar uğuldarken 
Yol bulamadım 
Ayledim çayledim  

 

Kimseye duyuramadım 

Yedi tane canavar elinden 
Kurtulamadım 
Benden ibret alın kızlar 
Al gelin olmasın 
Ben doymadım dünyama 
Annem yârim doymasın 
Ayledim çayledim anneciğim 
Duyuramadım  
Yedi tane canavar elinden  
Kurtulamadım 

ÖRENCİK DERESİ 

Örencik deresi köy oldu bize 
Böğürtlen çalları ev oldu bize. 

Atma zalim atma 
Kadım yok benim, 
Düşmana verecek 
Adım yok benim. 

Örencik başına düşman yürüdü 
Kâfir ellerini kana bürüdü 

 



 
 

 

Atma zalim atma 
Kadım yok benim,  
Düşmana verecek  
Adım yok benim. 

Örencik deresi dar geldi bana 
Bu ecelsiz ölüm zor geldi bana. 

Atma zalim atma 
Kadım yok benim, 
Düşmana verecek 
Adım yok benim. 

Ak iplik, kara iplik 
Kayada öter keklik 
Ölümden de betermiş 
Allah'ım bu hasretlik. 

Gökte uçar kırlangıç 
Kanadı ayrıç ayrıç 
Bulgar bizi ayırdı Kan 
kussun avuç avuç. 

 

MAPUSHANE TÜRKÜSÜ 

İçinizden biridim        
Karlar gibi eridim 
Anadilimiz için 
Hapislerde çürüdüm. 

Gide gide yoruldum Sular 
gibi duruldum Üzülme 
anneciğim Dilim için 
vuruldum. 

Mapustan geldiğimi 
Gördün mü güldüğümü 
Güzel dilimiz için    
Bağışla öldüğümü 

 

BELENE DEDİKLERİ 

Belene dedikleri  
Cehennemdir cehennem 
Babam, ben görmeden gitti 
Şimdi de ölmüş annem. 

Rodoplar'dan Belene    
Uzak mıdır yakın mı? 
Allah'ım ne bu gördüğüm 
Cehenneme akın mı? 

Tuna yüce bir ırmak 
Arzum hep sana varmak 
İsterim de varamam    
Dört yanım demir parmak. 

 

TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ 

Makinemin kolu yok 
Yaptırmanın yolu yok   
Türkiye'ye gideceğiz Bir 
çaresi yolu yok. 

Yeşil ceviz dalları Sıva 
beyaz kolları 
Nerelerden geçelim 
Kapamışlar yollan. 

 ARDA'DAN TUNA'YA TELLER GERMELİ 

Arda'dan Tuna'ya teller germeli 
Nasıl nice Belene'ye varmalı.  
Aslan Mehmedimiz yatağa düşmüş 
Hal-i hatırını varıp sormalı. 

Arda'dan Tuna'ya teller gerilmez 
Bir gecede Belene'ye varılmaz 
Boşuna tepmeyin yolları anam, 
Kuş olsan da Belene'ye girilmez. 
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