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                          FERTEK’TE SEVĐLEN TÜRKÜLER: 
 
 
                            
                       TÜRKÜLERĐNĐN SÖZLERĐ: 
                  
                    (Fertek’de söylenen veya sevilen bazı türkülerin –38 
adet-  sözleri, benim bilebildiğim kadarıyla  ekli sayfalarda yazılı 
bulunmaktadır. Đncelenmesinden de anlaşılacağı üzere bu  sözler, 
türkülerin Fertek’de söylendiği biçim, tavır veya üslup esas 
alınarak kaleme alınmaya çalışılmıştır. Ancak bu haliyle  eksik ve 
hatalarının olması tabiidir. Eksikliklerin  tamamlanması ve 
hatalarının  düzeltilmesini müteakip bunların notaya da alınması 
düşünüldüğünden, bu konuda bütün hemşehrilerimizin katkılarını 
beklemekteyim. Bilgilerinize  saygıyla sunulur.) 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                Osman Genç 
 
 
 
Aziziye 
Kozan dağı 
Bağlar gazeli 
Niğde bağları 
Naciyem (Dere boyu gidelim Naciyem) 
Çık daldan kiraz devşir gelin gelin altında kahve pişir 
Yeşilim 
Mihrali bey 
Gesi bağları 
Fadimem 
Yıldız 
Tokat yaylası 
Yaban elleri 
Şerif hanım 
Sarı kız 
Çaya indim  
Şu çayların akışına ne dersin 
Bebek 
Saffet efendi 
Sille 
Çubuk 
Süpürgesi yoncadan 
Develi 
Memberi 
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Sebep 
 
Bir gemim var 
Mezar arasında harman olur mu 
Halime (Sazalca’dan çıktım ben de gelirim) 
Camekanın ortasında 
Kayseri mektebinde oldum cenderme 
Kayserililer yeşil de yazma bürünür 
Cındallı 
Sepette sarı saman(Ben Allah’tan çok isterim) 
Ereğliden çıktı sökün eyledi 
Kıratım da  kalk gidelim halephaneden 
Küçükten görmedim ana kucağı  
Eminem     
Ceylan(Süre süre indirdiler yazıya)                    
 
 
 
 
 

Bağlar Gazeli 
 
Bağa girdim üzüme  
Çubuk battı gözüme  
Çubuk seni keserim bağlar gazeli 
Yar göründü gözüme avşar güzeli 
                          Al beni beni sar beni beni yar değilmisin 
                          Beni bu hallere koyan sen değilmisin 
Bağa girdim budanmış  
Dala  bülbül dadanmış   
Ak gerdanın altına bağlar gazeli 
Hovardalar dadanmış avşar güzeli  
                          Al beni beni sar beni ben adam yemem 
                          Vallahi de sırlarını ellere demem                                             
Elmayı yüke koydum  
Ağzını dike koydum  
Elimden aldılar yari  bağlar gazeli 
Buynumu büke koydum avşar güzeli 
                          Al beni beni sar beni beni  yalancı oğlan  
                          Sırtında heybesi var dilenci oğlan     
Küp dibinde bandırma 
Akif beni kandırma                            
Daha Yaşım oniki de bağlar gazeli 
Ateşine yandırma avşar güzeli  
                        Al beni beni sar beni yeşil yapraklar 
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                        Saramadım sarsın seni kara topraklar                                         
Mercimek kile kile 
Ölçerim sile sile  
Kız seni kurban ederim de bağlar gazeli 
Soyuna sülalene avşar güzeli 
                        Al beni beni sar beni beni evine varmam 
                        Ben seni  de çok severim elleri bilmem 
 
Su gelir  boz bulanık 
Sarhoşum bağrım yanık 
Geceler ondört saat bağlar gazeli 
El  uyur ben uyanık avşar güzeli  
                      Al beni beni sar beni beni allar gidiyor  
                      Of dedikçe ciğerimden kanlar gidiyor 
Irafa uzanmışsın 
Nar gibi kızarmışsın 
Duydum hayırlı olsun bağlar gazeliYeni yar kazanmışsın avşar güzeli 
                   Al beni beni sar beni beni  yalancı oğlan  
                   Sırtında heybesi var dilenci oğlan   
Mendil aldım onbeşe 

Yudum serdim güneşe  

Senin yarin gül ise bağlar gazeli 
Benimki top menevşe avşar güzeli 
 
                 Al beni beni sar beni beni yar değilmisin 
                 Beni bu hallere koyan sen değilmisin 
Dağlarda geyik misin 
Şalvarda beyik misin  
Selam verdim almadın da bağlar gazeli  
Allahtan büyük müsün  avşar güzeli  
               Al beni beni sar beni ben yeşil yapraklar 
               Saramadım sarsın seni kara topraklar                                           
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Mihrali Bey 
 
 Aman oturdum masaya da yazı yazarım hey... 
 Küçük hanım da sende kaldı nazarım hey... 
 Yemen ellerinde de kaldı mezarın,aman mezarın hey...        
                  Mihrali Bey’im indi’mola Yemen’e,Yemen’e 
                  Aman beyler Yemen’e 
                  Ak çadırı kurdum çayır çimene ,çimene  aman beyler çimene 
                  Kendim ettim kendim buldum kime ne ,kime ne 
                  Aman beyler kime ne 
                  Baba ne yapalım böyle zamane,zamane 
                  Aman beyler zamane  
 
Aman esti kum dipisi de görünmez oldu otlar,vay otlar hey... 
Perli perişan oldu da aman küheylan atlar,vay atlar hey... 
Bozuldu ordumuz da işlemez oldu toplar,vay toplar ..hey 
Top olmazsa gevur (düşman) gelmez imana ,imana 
Hele yavrum imana 
                  Mihrali Bey’im indi’mola Yemen’e,Yemen’e 
                  Aman beyler Yemen’e 
                  Ak çadırı kurdum çayır çimene ,çimene  aman beyler çimene 
                  Kendim ettim kendim buldum kime ne ,kime ne 
                  Aman beyler kime ne 
                  Baba ne yapalım böyle zamane,zamane 
                  Aman beyler zamane 
 
Aman ileri vardık da geri durulmaz ,aman durulmaz 
Yarım silahınan düşman vurulmaz,aman vurulmaz 
Aman buna devlet düğünü derler de geri durulmaz,aman durulmaz 
                  Mihrali Bey’im indi’mola Yemen’e,Yemen’e 
                  Aman beyler Yemen’e 
                  Ak çadırı kurdum çayır çimene ,çimene  aman beyler çimene 
                  Kendim ettim kendim buldum kime ne,kime ne 
                  Aman beyler kime ne 
                  Baba ne yapalım böyle zamane,zamane 
                  Aman beyler zamane 
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Aziziya  
 
Aziziya aziziya  
Duman çöktü çöl yazıya  
Aman aman ben yandım aman 
Kurban olam kurban olam  
Beşikte yatan kuzuya 
 
Hem okudum hem de yazdım 
Yalan dünya senden bezdim  
Aman aman ben yandım aman 
Dağlar koyağını gezdim  
Yiten yavru bulunur mu  
 
Aziziya vardım sabah 
Ballar gelir tabak tabak  
Aman aman ben yandım aman 
Hep kavgadan geliyorlar  
Yalın ayak başı kabak  
 
Aziziya vardım baktım 
Çalgıları çalınıyor 
Aman aman ben yandım aman 
Beni vuran Çerkez’lere  
Binbaşılık veriliyor 
 
El veriyor el veriyor 
Orta direk bel veriyor 
Aman aman ben yandım aman 
Döndüm baktım sağ yanıma  
Mehmet beyim can veriyor 
 
Kurşun gelir  yaldır yaldır 
At üstünde silah kaldır 
Aman aman ben yandım aman 
Gevurmuydun çerkezoğlu  

Atından indir de öldür 
 
 
 

 
Kır atım altımda hoplar   
Sağ yanımda altıpatlar 
Aman aman ben yandım aman 
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Vurulmuş tarlaya düşmüş  
Kanını yalıyor itler 
  
 
Aziziya uşakları  
Trabulus kuşakları 
Aman aman ben yandım aman  
Hep kavgadan geliyorlar  
Aziziya uşakları  
 
Aman felek canım felek  
Sırtımızdan düşmez şelek 
Aman aman ben yandım aman  
Kimine kavun yediydin 
Kimine de olmuş kelek 
 
 
 
Kurşun gelir sine sine  
Merhem koyun yaresine 
Aman aman ben yandım aman  
....................................... 
 
Çaktım sikkeyi çıkmadı 
Kırık kollarım kalkmadı   
Aman aman ben yandım aman 
................................. 
 
Evlerinin önü kaya  
Mehmet benzer doğan ay 
..................... 
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Kozan dağı 
 
Kozan dağı çatal matal 
Hey ömrüm hey,belalım amman  
Arasında aslan yatar 
Bir yiğide bir gelin yeter  
Beyler amman amman amman, yar yar amman  
Đki alanın derdi artar  
                      (Bağlantı) 
                      Atalım mı gevur kızı atalım mı vay 
                      Rakıyı da şaraba katalım mı vay 
                      Senin için onbeş sene yatalım mı vay  
 
Çıktım Kozan’ın dağına  
Hey ömrüm hey ,ben yandım  amman  
Karı dizleyi dizleyi  
Yaralarım göz göz olmuş  
Beyler amman amman amman ,yar yar amman  
Cerrah gözleyi gözleyi amman  
 
Hele geline geline  
Hey ömrüm hey, belalım amman 
Kınalar yakmış eline  
.......... 
 
 
Yaprak idim oldum gazel 
Dillerim okur ellerim yazar 
............................. 
 
Haydi bahçeyi gezelim  
Hey ömrüm hey, belalım amman  
Mor menevşe gül  düzelim  
Geçen sene gelin idim  
Beyler amman amman amman, yar yar amman 
Bu sene de dul gezerim amman       
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Çıktım Kozan’ın dağına 
Hey ömrüm hey, belalım amman  
Elim attım dost bağına  
Aşiretten imdat olmaz  
Beyler amman amman amman ,yar yar amman  
Kaç kurtul Kozan Dağı’na amman 
                      Atalım mı gevur kızı atalım mı vay 
                      Rakıyı da şaraba katalım mı vay 
                      Senin için onbeş sene yatalım mı vay 
 
Kozan dağı karlı buzlu  
Hey ömrüm hey, belalım amman 
Đçi dolu gelin kızlı 
Öldürürler beyim seni  
Hey ömrüm hey, belalım amman 
O düşmanlar dünden sözlü amman 
 
Tütün gelir kese ile 
Hey ömrüm hey, belalım amman 
Đçemedim tasa ile 
Kozanoğlu yaralanmış  
Beyler amman amman amman ,yar yar amman 
Su istiyor kase ile amman 
 
 
 
 
Gesi bağları 
 
Gesi bağlarını dolanıyorum  
Yitirdim yarimi aman aranıyorum 
Elin sağlığına güveniyorum  
Güvendiğim dallar aman elime geldi  
                      
Gesi bağlarında üç top gülüm var 
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var 
Ölüm var da şu gençlikte zulüm var  
                     Gel otur gel yanıma hallerimi söyleyim 
                     Halimden bilmeyen ben o yari neyleyim 
 
Gesi bağlarından gelsin geçilsin 
Kurulsun masalar rakı şarap(konyak) içilsin 
Herkes sevdiğini alsın seçilsin 
                      Atma garip anam beni dağlar ardına  
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                      Kimseler yanmasın yansın anam derdime  
 
Susuz göllerde de balık avlanmaz 
Yürek yanmayınca aman gözler ağlamaz 
Cahilin günahı Allah aramaz 
                      Örtün pencereyi de aman girmesin yeller  
                      Dertli olduğumu anam duymasın eller 
 
Çözemedim kemerini belinden de  
Doyup usanmadım aman tatlı dilinden 
Korkar oldum ayrılıktan ölümden  
                   Örtün pencereyi de aman girmesin yeller 
                    Derdim içerimde anam ne bilsin eller                 
 
Her kayada bir boyalı daşım var  
Kadir mevlam benim ne belalı başım var 
Şu dağın ardında üç gardaşım var 
                    Atma anam beni atma karlı dağlar ardına  
                    Kimseler yanmasın anam yansın derdime  
 
Gesi bağlarının gülleri açtı 
Gelirim dedin de anam seneyi geçti 
Benim cahil ömrüm cefayla geçti  
                    Atma anam beni atma yalınayak kış günü  
                    Severler oynarlar ağaların  iş günü  
 
Tıkıt tıkır merdivenden inerken de  
Yazması boynuma dolalanıyor severken 
Uyumuşum ak gerdandan emerken  
                     Örtün pencereyi de aman girmesin yeller  
                      Dertli olduğumu anam duymasın eller 
 
Gesi bağlarında dokandım taşa  
Gardaş ekmeğini anam kakarlar başa 
Mektuplar yazdırdım bacı gardaşa  
                       Atma  anam beni atma karlı dağlar ardına  
                       Kimseler yanmasın yansın anam derdime 
 
Kıtır kıtır kırdın felek dalımı   
Almadım dünyadan anam ben muradımı  
Ben ölürsem dertli koyun adımı                 
                     Örtün pencereyi de aman girmesin yeller 
                     Derdim içerimde anam ne bilsin eller                 
 
Gesi bağlarında üç ırgat işler  
Sıladan mı gelir anam ötüşen kuşlar 
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Analar doğurur ele bağışlar  
 
                   Tez gel ağam tez gel bugün  gayet dardayım 
                   Garip bülbül gibi ahızârdayım   
 
Gesi bağlarında şıga dalım yok 
Güzeller içinde anam  güzel yarim yok 
Eller güler oynar soru sual yok 
Biz gülsek oynasak bize yasak diyorlar                    
                    Gel otur gel yanıma sen de olma yabancı 
                      .............                 ayrılık ölümden acı        
 
 
Gesi bağlarının gülleri açtı 
Gelirim dedin de anam seneyi geçti 
Benim cahil ömrüm cefayla geçti  
                     Atma garip anam beni dağlar ardına  
                     Kimseler yanmasın yansın anam derdime  
Batağa taş atma taş batar gider  
Gurbete kız verme anam kız yiter gider 
Anayı babayı terk eder gider                      
                    Neme ağlayayım neme güleyim  
                    Ayrılık serime düştü aman neyleyim  
                   Garip hallerimi kime söyleyim  
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Çaya indim  
  
Çaya indim ağlarım 
Gülü deste bağlarım 
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam 
Birisin kendim için 
Birin yare yollarım 
                  (Nakarat) 
                 Yar yar aman 
                 Tutkunum ayrılamam  
                  Çok sevdim dayanamam  
 
Çaya indim durmaya 
Avcı geldi vurmaya  
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam  
Avcı gözün kör olsun  
Nasıl kıydın vurmaya 
                 (Nakarat)     
                 Yar yar aman 
                 Tutkunum ayrılamam  
                 Çok sevdim dayanamam 
Çaya inesim geldi  
Çadır kurasım geldi 
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam  
 Meramım çadır değil  
Yari göresim geldi 
                 (Nakarat)    
                 Yar yar aman 
                 Tutkunum ayrılamam  
                 Çok sevdim dayanamam 
 
Çaya indim susuzum 
Üç gündür uykusuzum 
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam  
Girsem yarin koynuna  
Elim durmaz huysuzun 
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                  (Nakarat)    
                 Yar yar aman 
                 Tutkunum ayrılamam  
                 Çok sevdim dayanamam 
 
Çaya indim bulanık  
Ela gözler uyanık  
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam  
......... 
.......... 
 
Çaya indim ... 
....... 
Yar yar aman  
Çok sevdim ayrılamam 
Ellerin yari gelmiş  
Hani ya da benim hayırsız 
                   (Nakarat)     
                 Yar yar aman 
                 Tutkunum ayrılamam  
                 Çok sevdim dayanamam 
Çaya inesim geldi  
Çadır kurasım geldi 
Yar yar aman  
Yar güzel ayrılamam  
Meramım çadır değil  
Yari göresim geldi 
 
                      (Nakarat)    
                      Yar yar aman 
                     Tutkunum ayrılamam  
                      Çok sevdim dayanamam 
Çaya indim çağlarım 
Yar yitirdim ağlarım 
Yar yar aman 
Yar güzel ayrılamam 
Yarimi sıtma tutmuş 
Sıtmasını bağlarım  
                      (Nakarat) 
                   Yar yar aman 
                   Tutkunum ayrılamam  
                   Çok sevdim dayanamam  
 
Çaya indim çizmey’nen  
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Yar bulamadım gezmeyinen  
Yar yar aman 
Yar güzel ayrılamam  
Çok güzeller aldattım 
Đpekli yazmayınan  
                   (Nakarat) 
                   Yar yar aman 
                   Tutkunum dayanamam   
                   Çok sevdim ayrılamam  
 
 
 
 
 

Şu çayların akışına ne dersin  
 
Şu çayların akışına ne dersin aman  
Yarin melûl mahsun yar bakışına ne dersin aman 
....... 
 
Dereler tepeler yüksek tepeler aman 
Şurda yağmur yağar burda sepeler 
Sandıkta küflendi gümüş küpeler aman 
................ 
 
Yattım yarin dizine  
Uyku girmez gözüme 
Derin uykulardan uyan 
 
Eğil eğil bir öpücük ver bana aman  
Yüksek odalarda vuruldum sana aman 
 
 
 
Bahçemize ayva diktim nar bitti aman  
.................................. 
 
Đyisinden bir şeftali ver bana  
Yüksek odalarda da vuruldum sana  
....... 
 
Fidan diktim bayırlara sel aldı aman 
Küçücükten bir yar sevdim aman el aldı  
Bu ayrılık bana namus ar geldi aman  
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Niğde Bağları 
 
Yine yeşillendi anam aman Niğde bağları yar  
Aslanım Niğde bağları yar yar 

Bize mesken oldu anam aman gurbet elleri yar  
Aslanım gurbet elleri yar yar 
Merhamet eyleyin anam aman Niğde beyleri yar  
Aslanım gurbet elleri yar yar     
Bilmem hayal midir anam aman bilmem düş müdür yar 
Aslanım bilmem düşmüdür yar yar 
Postalar (mektubun)gelmiyor anam aman yollar kış mıdır yar 
Aslanım  yollar kış mıdır yar yar 
Yardan ayrılması anam aman kolay iş midir yar  
Aslanım kolay işmidiryar yar 
 
Havalar bulutlu anam aman  kar mı gelecek yar 
Aslanım kar mı gelecek yay yar 
Sağ gözüm seğriyor anam aman   
Yar mi gelecek yar  
Aslanım yar mı gelecek yar yar 

 

Đkindi güneşi anam  aman düştü  hayad’a yar 
Aslanım düştü hayad’a yar yar  
Olmuş şeftaliler anam aman  kaldı bayada yar 
Aman bülbül  saçları da sünbül  
Ayrılmak müşkül 
 
Öldüm hararetten anam aman bir su ver bana yar 
Aslanım bir su ver bana  yay yar 
Ölürsem sevdiğim anam aman dert  olur sana yar 
Aslanım dert  olur sana 
Aman güzel badeleri süzer   
...................... 
 
 
 
 
Aksine dönderdi anam aman devranı felek  
Hep boşlara gitti anam aman çektiğim emek  
Aslanım  çektiğim emek yar 
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Aman bülbül  saçları da sünbül  
Ayrılmak müşkül 
 

Saffet Efendi 
 
Kurbam olam aman seni doğuran anaya vay ,anaya vay vay  
Sarılayım aman senin gibi sunaya vay vay 
                   Saffet efendi  
                   Beni buralardan  
                   Al git efendi  
                   Aman kusurumu  
                   Affet efendi 

 

Benim atım aman şu yerlerde eşinir  

Aman yar yar aman  

Ayağına aman değen değen taşlar aşınır amman 

                   Saffet efendi  
                   Beni buralardan  
                   Al git efendi  
                   Aman kusurumu  
                   Affet efen 
Koca kuşun hava’dolur oyunu  
Aman yar yar aman 
Değme şahinlere  vermez avını 
                   Saffet efendi  
                   Beni buralardan  
                   Al git efendi  
                   Aman kusurumu  
                   Affet efen 
Benim yüküm ayva değil alıçtır 
 Aman yar yar aman 
Kadir Mevlam beni yare kavuştur 
                   Saffet efendi  
                   Beni buralardan  
                   Al git efendi  
                   Aman kusurumu  
                   Affet efendi 
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Sille 
Şu Sille’yi aman gece geçtim görmedim  
Annem annem annem annem annem  
Acı tatlı aman sular içtim görmedim  

Gelin gelin gelin gelin gelin   

                 Amanın Sille Sille Sille Sille Sille  

                 Çektiğim çile çile çile çile çile 
Şu Sille’nin  aman ufak tefek taşları  
Annem annem annem annem annem  

Bir omuzdan aman bir omuza saçları  

Gelin gelin gelin gelin gelin   

               Amanın Sille Sille Sille Sille Sille 
               Çektiğim çile çile çile çile çile 
Şu sillenin aman serenleri kiremit  
Annem annem annem annem annem 
Ölüyorun aman gevurum  kızı kerem et  

Gelin gelin gelin gelin gelin   

               Amanın Sille Sille Sille Sille Sille  
               Çektiğim çile çile çile çile çile 
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Çubuk 

 
Çubuk uzun bağlama amman  
Eğlencem amman amman amman 
Birtanem amman amman amman amman kaşlar keman  
Gidiyorum ağlama hey    
Eğlencem amman amman amman  amman aman kaşlar keman  
 
Çubuk senin tel benim amman  
Eğlencem amman amman amman   
Birtanem amman amman amman amman kaşlar keman 
Suya giden kız benim hey  
Eğlencem amman amman amman  amman kaşlar keman  
 
Çekmecenin berçini  amman  
Eğlencem amman amman amman 
Birtanem amman amman amman amman kaşlar keman 
Açamadım içini hey  
Eğlencem amman amman amman  amman kaşlar keman  
 
 
 
 
 
 

Süpürgesi yoncadan 
 
Süpürgesi yoncadan, aman süpürgesi yoncadan  
Gayet beli inceden, aman gayet beli inceden 
Ben seni sakınırım, aman ben seni sakınırım   
Yerdeki karıncadan  
                 Hanım şaşırtın beni 
                 Aşka düşürdün beni  
                 Aşk adamı ağlatır  
                 Dert adamı söyletir 
Süpürgesi saz olur , aman süpürgesi saz olur   
Gül açılır yaz olur, aman gül açılır yaz olur, 
Ben yarime gül demem, aman ben yarime gül demem, 
Gülün ömrü az olur, aman gülün ömrü az olur, 
Gülün ömrü az olur 
                 Hanım şaşırtın beni 
                 Aşka düşürdün beni  
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                 Aşk adamı ağlatır  
                 Dert adamı söyletir 
Yokuşta yoruldun mu,aman yokuşta yoruldun mu 
Sözüme darıldın mı, aman sözüme darıldın mı 
Sen bana yar olalı,aman sen bana yar olalı 
Doyunca sarıldın mı,aman doyunca sarıldın mı 
                 Hanım şaşırtın beni 
                 Aşka düşürdün beni  
                 Aşk adamı ağlatır  
                 Dert adamı söyletir 
Samanlık dolu saman ,aman samanlık dolu saman  
Aman efendim aman, aman efendim aman 
Eller düğün yapıyor, aman eller düğün yapıyor  
Bizim düğün ne zaman  
                 Hanım şaşırtın beni 
                 Aşka düşürdün beni  
                 Aşk adamı ağlatır  
                 Dert adamı söyletir 
Tesbihimde mercanım ,aman tesbihimde mercanım 
Neren ağrıyor canım ,aman neren ağrıyor canım  
Meram’daki bağları,aman  Meram’daki bağları 
Satar sana harcarım 
                 Hanım şaşırtın beni 
                 Aşka düşürdün beni  
                 Aşk adamı ağlatır   
                 Dert adamı söyletir  
 
 
 
Tokat Yaylası 
 
Tokat yaylasında yaylayamadım yaylayamadım 
Divane gönlümü anam eyleyemedim 
Gavli gardaşıma söyleyemedim söyleyemedim      
                        Vurma zalım vurma vurma gama yarası  
                        Bura meydan yeri değil sokak arası  
Evimizin önü bir geniş avlu bir geniş avlu 
Avlunun içinde anam kır atım bağlı 
Yağlı kurşun yedim çiğerim dağlı çiğerim dağlı 
                         Ay karanlık bir gecede vurdular beni  
                         Ölmedem mezara aman koydular beni     
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Şerif hanım 

 
Şerif hanım su doldurur ırmaktan  
Heey ırmaktan vay vay 
Altın yüzük fırladı da gitti parmaktan  
Aman aman  
             Şerif hanım  
             Küstüyüsen barışalım  
             Tenhalarda buluşalın  
             Senin ile konuşalım  
 
Şerif hanım su doldurur dereden  
Heey dereden vay vay  
Her yanları aman görünmüyor bereden  
Aman aman  
              Şerif hanım  
              Küstüyüsen barışalım  
              Tenhalarda buluşalın  
              Senin ile konuşalım  
 
Şerif hanım ata biner estirir  
Estirin vay vay  
Ayakların aman üzengiye kıstırır  
Aman aman  
             Şerif hanım  
             Küstüyüsen barışalım  
             Tenhalarda buluşalın  
             Senin ile konuşalım  
 
Şerif hanım ne bakarsın kapıdan  
Heey kapıdan vay vay 
Sensin de beni aman doğru yoldan sapıtan 
Aman aman  
              Şerif hanım  
              Küstüyüsen barışalım  
              Tenhalarda buluşalın  
              Senin ile konuşalım 
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Çık daldan kiraz devşir  

 
Çık daldan kiraz devşir 
Gelin gelin  
Altında kahve pişir amman 
Altında kahve pişir amman 
 
Her kahveyi içtikce  
Gelin gelin  
Beni aklına düşür amman   
Beni aklına düşür amman   
 
A benim nazlı yarim amman  
......................... 
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Naciyem  
 
Dere boyu gidelim Naciyem 
Koyun kuzu güdelim Naciyem  
Đkimizi görmüşler Naciyem 
Đnkar bari edelim Naciyem   
                    Şöyle olur da gevur kızı böy’lolur  
                    Eller sarar yüreğime der’dolur 
Arabaya taş koydum Naciyem  
Al yastığa baş koydum Naciyem  
Seni gelecek diye Naciyem 
Sağ yanımı boş koydum Naciyem 
                    Şöyle olur da gevur kızı böy’lolur  
                    Eller sarar yüreğime der’dolur 
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Yeşilim 

 
Çini tabakta reçel  
Bu günler gelir geçer aman 
Aman bu günler gelir geçer aman  
Sen orada ben burda  
Nafile ömür geçer   
         Yeşilim yeşilim  yeşilim amman  
          Aç kapıyı  gireyim üşüdüm amman  
          O kız da benim yaşıdım amman  
Çini tabakta bal var   
Oğlan anana yalvar amman  
Aman oğlan anana yalvar aman  
Eğer anan vermezse  
El aç Allah’a yalvar amman 
Aman el aç Allah’a yalvar aman  
               Yeşilim yeşilim  yeşilim amman  
               Aç yorganı gireyim üşüdüm amman  
               O kız da benim yaşıdım amman 
Şu dağlar olmasaydı 
Lalesi solmasaydı amman 
Aman lalesi solmasaydı  
Ölüm Allahın emri 
Ayrılık olmasaydı amman 
Aman  ayrılık olmasaydı amman 
                 Yeşilim yeşilim  yeşilim amman  
                 Aç yorganı gireyim üşüdüm amman  
                 O kız da benim yaşıdım amman 
 
 
Çini tabakta narı amman 
Ağlarım zarı zarı amman 
Hiç gurbete gider mi amman 
Taze gelinin yari amman  
 
 
                 Yeşilim yeşilim  yeşilim amman  
                 Aç yorganı gireyim üşüdüm amman  
                 O kız da benim yaşıdım amman 
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Bahçelerde mor meni 
Verem ettin sen beni 
Nasıl verem olmayım  
Eller sarıyor seni 
 
Karanfil aldım daldan 
Seni severim candan 
 
 

Yare mektup yazarım 

Gözümden akan kandan 
 
Karanfil oymak oymak 
Olur mu yare doymak 
Yare dordum diyenin 
Caizdir boynunu vurmalk 
 
Karanfilim sarkarım 
Açılmaya korkarım 
Yari geliyor dediler 
Ölü olsam korkarım 
 
Deniz dibinde kürek 
Yine ah çeker yürek 
Her dertlere deyandın  
Buna da dayan yürek 
 
 
Deniz dibi yararım 
Yari kimden sorayım 
Yarsız  hgeçen günümü 
Ömürden mi sayayım 
 
 
 
Saksılarda ıtırım 
Hasta oldum yatırım  
Bana doktor kar etmez 
Beni yare götürün 
 
Şu dağın ardı maden  
Sasardım soldum neden 
Gözlerim yolda kaldı 
Ne gelen var ne giden  
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Sarı Kız 
Sarısın seçemiyom 
Aman sarısın seçemiyom 
Amaan aman aman aman aman hey  
Güzelsin geçemiyom   
Sana yandım sarı kız 
 
Sen benden geçtin amma  
Aman sen benden geçtin amma  
Amaan aman aman aman aman hey 
Ben senden geçemiyom  
Yandım aman sarı kız 
 
Sarı saçın yaş durur 
Aman sarı saçın yaş durur  
Amaan aman aman aman aman hey 
Yel eser dolaştırır  
Sana yandım sarı kız 
 
Şu benim mektubumu  
Aman şu benim mektubumu 
Amaan aman aman aman aman hey 
Yare kim ulaştırır  
Yandım  aman  sarı kız 
 
Sarı kızın saçları 
Aman sarı kızın saçları  
Amaan aman aman aman aman hey  
Oynar omuz başları 
Sana yandım sarı kız 
 
 
Sarı kızı alacam  
Aman sarı kızı alacam 
Amaan aman aman aman aman hey 
Vermiyor gardaşları 
Yandım aman  sarı kız 
 
Öldüm aman aman aman sarı kız  
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Yandım  aman aman aman sarı kız  
Amaan aman aman aman aman hey 
Koma beni yalınız  
Yalvarırım sarı kız 
 
Yılan aksın koynuna  
Aman yılan aksın koynuna 
Amaan aman aman aman aman hey  
Eğer yatarsan bensiz 
Sana yandım sarı kız 
 
 
 
 
Bir yıldız doğdu yüceden 
 
Bir yıldızdoğdu yüceden  
Aman bir yıldız doğdu yüceden 
Yaar yar yar yar yar yar aman 
Şavku düştü pencereden 
Aleyli ley lim  
Kavlimiz var dün geceden 
Aman kavlimiz var dün geceden 
Yaar yar yar yar yar yar aman 
Niye doğdun sarı yıldız 
Aleyli leylim    
                    
                       Aşağıdan yukardan 
                       Yollar çamur olmadan  
                       Alacaksan al beni  
                       Deyyus baban duymadan 
 
Sarı yıldız  tekerlendi  
Aman sarı yıldız  tekerlendi 
Yaar yaar yar yar yar yar aman 
Öptüm yanak( dudak) şekerlendi 
Aleyli ley lim 
Şimdi kızlar şikarlandı  
Aman şimdi kızlar şikarlandı 
Yaar yar yar yar yar yar aman 
Niye doğdun evler yıkan yıldız 
Aleyli leylim 
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                         Aşağıdan yukardan 
                       Yollar çamur olmadan  
                       Alacaksan al beni  
                             Deyyus baban duymadan 
 
 
 

Parmağında hatem yüzük  
Aman parmağında hatem yüzük  
Yaar yar yar yar yar yar aman 
Kolunda altın bilezik  
Aleyli leylim 
Sabah oldu kıza yazık 
Aman sabah oldu kıza yazık  
Yaar yaar yar yar yar yar aman 
Niye doğdun sarıyıldız 
 
                        Aşağıdan yukardan 
                       Yollar çamur olmadan  
                       Alacaksan al beni  
                       Deyyus baban duymadan 
 
Sarı yıldız doğdu batmaz 
Aman sarı yıldız doğdu batmaz  
Yaar yaar yar yar yar yar aman 
Hayali karşımdan gitmez  
Aleyli leylim  
......... 
Yine doğdu evleryıkan yıldız 
 Aleyli leylim 
 
                        Aşağıdan yukardan 
                        Yollar çamur olmadan  
                        Alacaksan al beni  
                         Deyyus baban duymadan 
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Fadimem 
Lirayı bozdurayım sevdiğim   
Gerdana dizdireyim Fadimem  
Evler yıkan Fadimem  
 
Altın saat değilsin sevdiğim  
Cebimde gezdireyim Fadimem 
Evler yıkan Fadimem  
 
Odam sıva tutmuyor sevdiğim 
Kumunan karmayınca  Fadimem 
Evler yıkan Fadimem  
 
Sevdan serden gitmiyor sevdiğim 
Sarılıp yatmayınca Fadimem  
Evler yıkan Fadimem 
 
Fadimemsin malımsın sevdiğim   
Damarımda kanımsın Fadimem  
Allahtan bul Fadimem  
 
 
 
 
Develi 
 
Çek deveci develerin yokuşa amman  
Yar yar amman 
Yürüdükce kar memeler tokuşa amman  
Amman amman  
               Develi daylak  
               Her yanın oynak  
               Severler aylak  
               Kimin yarisin  
               Her yanın oynak  
 
               Meram yolunda 
               Kızlar kolunda  
               Kendi halinde 
               Şişe elinde 
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               Lüver belinde 
               Yollara düşmüş  
               Sarhoş halinde 
 
Devem yüksek atamadım urganı aman  
Yar yar aman  
Üşüdükce çek başına  yorganı amman  
Amman amman  
                   Develi daylak  
                   Her yananın oynak  
                   Severler aylak  
                   Kimin yarisin  
                   Her yanın oynak  
Suya düştü tabancamın şeridi aman 
Yar yar aman 
Yüreğimde yağ kalmadı eridi amman  
Amman amman  
                        Develi sordum aslı nereli  
                        Dedi elma yanaklı da  
                        Kiraz kiraz dudaklı  
Çek deveci develerin sulansın ammam 
Yar yar amman   
Sulandıkca  akan sular bulansın aman 
Amman amman 
                        Develi daylak  
                        Her yananın oynak  
                        Severler aylak  
                        Kimin yarisin  
                        Her yanın oynak 
Çek deveci develerin engine amman 
Yar yar amman 
 Şimdi rağbet güzel ile zengine aman  
Amman amman  
 
 
Süremedim sefasını dünyanın ammam 
Yar yar amman   
Bülbül konmuş sarayına Konya’nın amman  
Amman amman  
 
Develi 
Devesi var densiz 
Gerdanı var bensiz  
Öpmeye yazık yazık  
Sarmaya da nazik  
Kollarını kesmiş 
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Altın gümüş bilezik  
 
 
 
Memberi 
 
Hey hey hey..... 
Hisardan inmem diyor  
Haydi basmadan giymem diyor 
Paşam basmadan giymem diyor 
Kestirirsen pullu kes 
Aman yanına gelmem diyor 
                 Memberidir yallah yallah memberi 
                 Al başından çemberi 
                 Ağlatmayın dilberi  
                 Ben yandım aman aman 
Hey hey hey.... 
Kalenin ardındayım  
Haydi saatin dördündeyim  
Paşam saatin dördündeyim 
Eller uykusun uyur  
Aman ben yarin derdindeyim 
                 Memberidir yallah yallah memberi 
                 Al başından çemberi 
                 Ağlatmayın dilberi  
                 Ben yandım aman aman 
Hey hey hey.... 
Ey pınar eşme pınar  
Haydi derdimi deşme pınar  
Paşam derdimi deşme pınar 
Yar başına gelirse  
Aman su ver söyleşme pınar 
                  Penbelidir gızın adı penbeli  
                  Al başından çemberi 
                  Ağlatmayın dilberi  
                   Ben yandım aman aman 
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Bebek 
 
Dalma beyim dalma çaylar derindir amman... 
Yolunu bekleyen taze gelindir amman... 
Kısmette varısa mevlam kerimdir amman bebek oy 
 
                   Bebek beni del’eyledi bebek oy amman... 
                   Yaktı yıktı kül eyledi bebek oy amman... 
                   Bir kötüye kul eyledi bebek oy amman... 
 
Bebeğimin beşiği çamdan bebek oy amman... 
Yuvarlandı gitti damdan bebek oy amman... 
Bey babası gelir Şam’dan bebek oy amman... 
 
 
 
 
Sebep 
 
Sebep mezarınde yosunlar bitsin vay bitsin  
Yılanlar çiyanlar mekanın dutsun sebep sebep  
Viran olsun yurdun baykuşlar ötsün  
Kimsesiz ellerde kalasın sebep  aman aman  
 
                        (Bağlantı) 
                        Evin yıkılsın sebep  
                        Belin bükülsün sebep 
                        Dalında baykuş ötsün  
                        Gülün dökülsün sebep 
 
Yekin yekin kalkamaz ol yerinden yerinden 
Ayrılasın sahibinden serinden sebep sebep 
Ahirinde ben tutayım elinden elinden 
Đki yüzün kara olasın sebep aman aman  
 
                        (Bağlantı 
Nere gitsem geldin girdin arama arama 
Derman bulunmasın gizli yarana sebep sebep 
Hep senin ucundan(yüzünden)döndüm Kerem’e Kerem’e 
Bana ettiğini bulasın sebep aman aman  
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                              (Bağlantı) 
Sebep seni pazarlarda satarım  
Senin için mapuslarda yatarım sebep aman 
Evin yıkılsın sebep belin bükülsün sebep 
Otuziki dişlerin birden dökülsün sebep  
 
                        Sarı mavu çiçeğim  
                        Sen doldur ben içeyim  
                        Sana basma yakışmaz 
                        Mor kadifeden biçeyim  
 
Sebep ocağında baykuşlar örtsün 
Dilerim Allah’tan sıtmalar tutsun sebep aman 
Evin yıkılsın sebep  belin bükülsün sebep 
Otuziki dişlerin birden dökülsün sebep  
 
                        Sarı mavu çiçeğim  
                        Sen doldur ben içeyim  
                        Sana basma yakışmaz 
                        Mor kadifeden biçeyim 
 
Sebebin ettiği hakka yaramaz  
Sözünde durmayan erkek olamaz sebep aman 
Evin yıkılsın sebep  belin bükülsün sebep 
Otuziki dişlerin birden dökülsün sebep  
                        Sarı mavu çiçeğim  
                        Sen doldur ben içeyim  
                        Sana basma yakışmaz 
                        Mor kadifeden biçeyim 
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Bir gemim var 

 
Bir gemim var aman adalara yaslanır 
Yağmur yağar yelkenleri aman da ıslanır 
Bir gün olur aman deli gönül uslanır 
 
                  Ağlama kömür gözlüm  
                  Yoldan geldim aman yorgunun 
                  Ben o yarin gözlerine aman vurgunum 

 

Bir gemim var aman salıverdim engine  
Şimdi de rağbet güzel ile aman  zengine  
Talihim yok aman düşemedim dengime  
 
                       Ağlama kömür gözlüm  
                       Yoldan geldim aman yorgunun  
                       Ben o yarin gözlerine aman vurgunum 
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Mezar arasında harman olur mu 
 
 
Mezar arasında harman olur mu 
Kama yarasına anam  derman olur mu 
Kamayı vuranda aman  iman olur mu 
  
                   Vurma zalım vurma kama yarası 
                   Bura meydan yeri değil sokak arası  
 
Kasaplar kasaplar anam  kanlı kasaplar  
Adam ahbabına aman kama mı saplar 
Dört yanımdan yedim  aman bakın ahbaplar 
  
                    Vurma zalım vurma vurma vurdular beni 
                    Ölmeden mezara anam  koydular beni 
 
Kahvenin önünde tabakam kaldı 
Dört yanıma baktım anam kimse  kalmadı 
Emmiden dayıdan imdat olmadı 
 
                  Aslanım kazımım anam yerde yatıyor  
                  Kaytan bıyıklartı anam kana batıyor 
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Halime (Sazalca’dan çıktım ben de gelirim)  
 
Sazalca’dan çıktım ben de gelirim amman  
Mapus olacağımı da ben de bilirim aman  
Đflah olmaz ben bu derttten ölürüm amman 
  
                    Uzat ellerini de kınalar yakayım amman  
                    Sen sallan da ben boyuna bakayım aman  
                    Gerdanına liraları takayım amam  
 
Halime’nin çayda da buldum izini aman  
Duman sandım şalvarının tozunu aman  
Aştım yaşmağını üptüm  yüzünü aman 
 
                    Uzat ellerini de kınalar yakayım amman  
                    Sen sallan da ben boyuna bakayım aman  
                    Gerdanına liraları takayım amam 
 
Halime’yi samanlıkta bastılar  
Şalvarını gül dalına astılar  
...................................... 
........... 
                     Uzat ellerini de kınalar yakayım amman  
                     Sen sallan da ben boyuna bakayım amman  
                     Gerdanına liraları takayım ammam 
 
Halime kız çay aşağı gidiyor amman  
Şalvarı da gel gel gel  gel ediyor aman  
...................................... 
 
                              Uğramaz yanıma yar tövbeler olsun amman  
                              Olsun da yar badeler dolsun amman   
                              Annen da kaynanam olsun amman   
 
Halime’nin samanlıktır sarayı amman  
Alışmış liraya da almaz parayı amman  
Hasan Çavuş ile bulmuş arayı  amman  
 
                    Uğramaz yanıma yar tövbeler olsun amman  
                    Olsun yar badeler dolsun amman  
                    Annen da kaynanam olsun 
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Sazalcanın yolları beni kocadan aman  
Bir muhabbet muskası aldım hocadan amman  
............... 
Camekanın arkasında  
Camekanın arkasında  
Aynalı kaşık mısın amman, aynalı kaşıkmısın amman 
Geçme bizim kapımızdan  
Sen bana aşık mısın amman  
                          Ana ben öldüm 
                          Dünyama doydum 
                          Bir vefasız yar yüzünden  
                          Đşte ben öldüm 
Camekanın arkasında  
Ayna mısın  cam mısın amman, ayna mısın cam mısın amman 
Geçme bizim kapımızdan  
Sen benim  kocam mısın   amman  
                          Ana ben öldüm 
                          Dünyama doydum 
                          Bir hayırsız yar yüzünden  
                          Kendime kıydım  

Bahçenize göğ biber ektim  

Bitecek aman ,bitecek aman 
Benim vadem 
Senden evvel bitecek amman  
                          Ana ben öldüm 
                          Dünyama doydum 
                          Bir vefasız yar yüzünden  
                          Đşte ben öldüm 
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Kayseri mektebinde oldum cenderme 

 
Kayseri mektebinde oldum cenderme 
Kayseri mektebinde oldum cenderme 
Nazlı yarim el sözüne güvenme  
........................ 
 
Ayaklar altının türabıyım ben  
Ayaklar altının türabıyım ben 
Bişmiş ciğerlerin kebabıyım ben 
........................  
 
 
 
 
 

Kayserililer yeşil de yazma bürünür 

 
Kayserililer yeşil de yazma bürünür bürünür aman bürünür 
Bürünür de uçları yerde sürünür sürünür gızlar sürünür 
Sana yandım yandım yandım hele sürünür 
Bakın bakın bakın  kızlar neler oluyor 
Daş bağrımı aman aman deler oluyor 
Dünyada gençlik bize haram oluyor 
   
Sarı çiçek mor menevşe zamanı zamanı kızlar zamanı 
Gız onyedi  benlim aman  zamanı  
Yine geldi kavuşmanın zamanı zamanı hele zamanı 
Bakın bakın bakın  kızlar neler oluyor 
Daş bağrımı aman aman deler oluyor 
Dünyada gençlik bize haram oluyor 
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Ereğliden çıktı sökün eyledi 

 
Ereğliden çıktı sökün eyledi 
Arayatı Çiftehan’ı boyladı 
Kahpe felek ne etti de eyledi  
Adana’ya bir kız geçti gördün mü 
 
Tekir’e vardım da hava bulandı 
Göçün önü Fındıklı’yı dolandı 
Kavaklı’dan çok güzeller sulandı  
Buralardan Hüsnem geçti gördün mü 
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Cındallı 

 
Cındallı çarsısında 
Alim amman aman aman 
Gülüm amman aman aman  
Kız oynar karşısında 
                Hop cındallı cındallı 
                Ondan mı isten bundan mı 
                Akşam bize gelmen mi 
                Karyolaya giymen mi 
Köprünün altı diken 
Alim eğlen eğlen  
Gülüm eğlen eğlen  
Yaktın beni güliken  
   
                  Allah da seni yaksın  
                  Alim eğlen eğlen  
                  Gülüm eğlen eğlen  
                  Üçgünlükgelin iken  
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Sepette sarı saman(Ben Allah’tan çok isterim) 
 
Hafız  mektepten geliyor amman  
Edayınan nazınan amman 
Ömrüm hey,belalım ammam 
                    Sepette sarı saman 
                    Sarılalım bir zaman 
                    Eller düğün yapıyor  
                    Bizim düğün ne zaman  
Ben Allah’dan çok isterim  
Geçinemem azınan amman  
Ömrüm hey,belalım ammam 
                  El yudum mendil yudum  
                  Kara kakilli Dudum  
                  Dünya dünyayı alsa  
                 Yine sende umudum  
Açıl hey ömrümün varı amman 
Badısaba olmadan amman 
Ömrüm hey belalım amman  
               Đndim çeşma başına  
               Sabun koydum taşına  
               Sevda nedir bilmezdim  
               O da geldi başıma  
 
               Sepette sarı saman 
               Sarılalım bir zaman 
               Güzeller şeker yesin  
               Çirkinler sarı saman  
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Kıratım da  kalk gidelim halephaneden 

 
Kıratım da  kalk gidelim halephaneden 
Yemini kestireyim eğri kuleden  
Herkesin gısmetini verir yaradan ,verir yaradan oy 
                Çırpını çırpını da  gidelim atım  
                Yare su yolunda da yetelim atım 
Kaldır kıratım da kaldır perçemi kaldır 
Öğle namazını Maraş’ta kıldır 
Bugün de gideceğim bir hayli yoldur 
             Çırpını çırpını da  gidelim atım 
             Bugün da Adana’ya yetelim atım 
Aman uzun olur Adana’nınovası 
Cana can gatıyor Tekir Yaylası 
Binboğa Burnu’ndan Gülek Boğazı  
             Çırpını çırpını da  gidelim atım 
             Bugün de Kayseri vatan yetelim atım  
Kır atım da çok güzelsin hamaylı takın  
Karşında Toroslar var kendini sakın 
Đnelim Kayseri vatana da menekşe sokun 
              Gamı kasaveti atalım atım 
              Bugün de vatanda yatalım atım 
              Canım kıratım,malım, devletlim ey ey 
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Küçükten görmedim ana kucağı 
 
Küçükten görmedim aman ana kucağı  
Koç yiğit yatağı da anam damlar bucağı  
Bir yiğit mahpus olmayınan   batar mı ocağı  
                 Gülüm gonca iken soldurdun felek  
                 Ahrete yaralı gönderdin felek         
Ortaya attılar da yar yar  selvi dal gibi 
Derimi yüzdüler de anam sırma tel gibi  
Ahbaplarım da gelmiş bakar el gibi              
                 Atadan intizar aldım ağlarım  
                 Derd ile mihnete kaldım ağlarım  
Niğde kalesine verdim özümü 
Derbent boğazına diktim gözümü 
Nereden de sevdim gevur gızını  
                  Atadan intizar aldım ağlarım  
                  Derd ile mihnete kaldım ağlarım  
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Eminem  
 
Eminem oturmuş taşın üstüne 
Taramış zülfünü kaşın üstüne 
Selamın gelirse aman Eminem 
Başım üstüne gelin Eminem  
 
 
Eminem oturmuş çorap örüyor 
Çorabın üstüne  güller bürüyor 
Eminem ellere aman Eminem 
Geli oluyor salın Eminem 
 


