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AGIT 2
Evimizin önünde bir sürü kazlar
Düğünümde bıraktım akranım kızlar.
Bakın

yengeler

bakın çeğizimi

bulun.

Allı duvağımı kardaşıma takın.

Tekirdağ'dan Ağıt,

Ninni

ve
Türküler

Yakın

yengeler

yakın kınarnı yakın.

Allı duvağımı kardaşıma takın.
Kına

diye

Dere

başlarında

yollamışlar kırmızı

boya.
bir sürü sazlar.

Düğünümde bıraktım akranım kızlar.

Arzu boylarına ben kendim gittim.
Dalgalar vurdukca can teslim ettim.
Arzu boyları çok derin derin.
O kıymetli gelinliğini anama giydirin.

Erman ARTUN

AGIT

AGITLAR
AGIT

1

Körtüllü köyü mutıtarınırı nişanlı kızı
Fatma'nm bilinmeyen sebepten dolayı
ölmesi üzerine köy kızlafı yakmışlardır.
Annem bana çok söz söyledi
Fatma genç yaşta kara toprağı boyladı
Allahım nasıl kıydın gençliği me
Benim ölümüme bütün komşular ağladı.

Sabah oldu Alim gider işine.
Köyde güzel kızlar düşer peşine.
Vurdular aslan Ali'mi vurdular.
Şimdi bize haram oldu uykular.

NiNNilER
NiNNi 1

Fatma birden düşüp bayıldı.
Cesedi evin önüne yayıldı.
Meryem imdat diye bağırdı.
Allahım nasıl kıydın gnnçliğime.

....
Körtüllü inim inim inledi.
Komşular mahşer gibi kaynadı.
Azrail beni basıp doğradı
Allahım nasıl kıydın gençliğime

ismim Fatma genç bir kızım.
Kalbirnden sır çıkmaz acısızım.
Ne kara imiş bu benim yazım.
Annenin babanın karalar giymesilazım
Allahım nasıl kıydın gençliğime.

3

Akkoyunun kuzusu
Yüreğimin sızısı ninni
Uyusun da büyüsün ninni
Ninni yavrum ninni
Kuyuya bakır saldım
Gözünü çakır sandım
Ben çakırdan hoşlanmam
Kara gözlü yavrum ninni
Uyusun da büyüsün ninni
Ninni yavrum ninni

NiNNi 2
Ninni desem yaraşır ninni
Her mahalleyi dolaşır ninni
Şu mahallenin kızları ninni
Hep yavrumla uğraşır ninni
Elma attım yuvarlandı ninni

•
Geldi

beşiğe dayandı

ninni
geri gitsin ninni
uykudan uyandı ninni

Ayşe hanım

Oğlum

NiNNi 3
Ninni desem

yaraşır

ninni
ninni
Kucaklara yaraşır ninni
Uyusun da büyüsün ninni
Adı güzel yavrum ninni
Hu hu hu Allah
Sen uykular ver Allah
Sokakları dolaşır

NiNNi 4
Ninni yavrum ninni ... e e e
Uyutayım büyüteyim e e e
Anasına su taşısin e e e
Babasına odun kessin e e... e
Tarlalara gitsin e... e e
Hayvanları yetsin e e e
Büyüsün çalışsın e e e
Dağlara taşlara gitsin e e... e
Gelincilik oynasin e... e e
Celik çomak oynasın e e... e
Ninni yavrum ninni e... e e

NiNNi 5
Dan dini dan dini danalı bebek
Beşiği yeşile boyalı bebek
Uyusun da büyüsün ninni
Parmakları kınalı bebek
Dan dini dan dini das dana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Lahanayı yemez kökünü yer
Benim oğlum lokum yer
Uyusun da yürüsün ninni
Karga da seni tutarım aman
Kanadını yolarım aman
Yelpazeler tutarım aman

Kışın

manga i yakarım aman
Bahçelerden su gelir
Tekkelerden hu gelir
Yavrum yattı beşiğe
Şimdi uykusu gelir
Dan dini dan dini dan ister
Babasından don ister
Basmadan don beğenmez
ipekten olsun ister
Hu hu Allah bir Allah
Sen uykular ver Allah
Oğlum büyüsün inşallah
Herkes desin maşallah

T O R K O LER
1)

DiMYANE

Pazardan aldım eşeği
Yükledim örtü, döşeği
Kim sarmaz topalacık Ayşeyi
Dimyane canım dlrnvane
Vuruldum beyaz gerdana
Dirnvane oh oh
Dlrnvane oh oh
Sirnitcl satar sim;ti
Elinde altın dizisi
Kim sarmaz yiğidi
Dimyane canım dlrnvane
Vuruldum beyaz gerdana
Dimyane oh oh
Dimyane oh oh
2)

CAVUŞ

Gide gide gitmez oldu dizi eri m
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
EI oğluna geçmez oldu sözlerim
Beri gel a yarim beri gel ben adam
yemem
Ellerin yarine benim ol demem
Gide gide iki, iki balkon arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Bilmem sevda, bilmem bıcak yarası
Beri gel yarim beri gel ben adam
yemem
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Ellerin yarine benim ol demem
Gide gide bir meşeye dayandım
Dayandım da al kanlara boyandım
Vurma cavuş ben dünyama doymadım
Beri gel a yarim geri gel ben adam
yemem
Ellerin yarine benim ol demem

3)

MENDiLiM DALDA

Fırın üstünde fırın
Vurun davullar vurun
Evlilere bakmayın
Bekarlara kız bulun
Mendilim dalda dalda
Gözlerim yolda
Fırın üstünde kürek
Ne vanarsın be yürek
Her dertlere dayandın
Buna da dayan yürek
Mendilim sarı sarı
Geceler yarı
Gemi gelir yanaşır
Ici dolu camaşır
Benim yarim çok güzel
Bakan gözler kamaşır
Mendilim dalda dalda
Gözlerim yolda
Mendilim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Gitti yarim gelmedi
Onu da eller aldı
Mendilim sarı sarı
Geceler yarı

ı

5)

EDALI YAR

Edi'ı11

yar, cilveli yar
beni al, olur mu yar?
Hoş geldin diyemedim
Sandalye veremedim
Bir emanet yarim var
Onu da göremedim
Edalı yar, cilveli yar
Onu bırak beni al, olur mu yar?
in dereye dereye
Onu

bırak

Patlıcan çubukları

Ahret bizi alacak
Amca çocukları
Edalı yar. cilveli yar
Onu bırak beni ai. olur mu yar?
Bizim camın altında
Elma soymuşun yarim
Evvel böyle değildin
Berduş olmuşun yarim
Edalı yar, cilveli yar
Onu bırak beni al, olur mu yar?
Testiye su doldurdum
Onu yarim içecek
Benim yarimin ömrü
Cam altında gececek
Edalı yar, cilveli yar
Onu bırak beni al olur mu yar?

6) EGiL DALLARıM EGiL
Eğil dallarım eğil
Aşkım

4) TAYYARELER
Teyyareler yürüdü
Dağı düşman bürüdü
Yata yata anneciğim
Her yanlarım çürüdü
Tayyarenin kolu var
Gökyüzünde yolu var
Sen ağlama anneciğim
Ben ağlasam yeri var.

oyuncak değil
Yar sevmek kolayama
Ayrılmak kolay değil
AI beni yarim al beni
AI odana koy beni
Odanda da yer yoksa
Karyolana al beni
Dar yola gel dar yola
Kırıldı mı karyola?
Şimden sonra mektubu
Eski yarine yolla

.;

AI beni yarım al beni
AI odana koy beni
Odanda da yer yoksa
Karyolana al beni
Çapa verdim kazamaz
Kalem verdim yazamaz
Yar bizim aramıza
Köylü girse bozamaz
AI beni yarim al beni
AI odana koy beni
Odanda da yer yoksa
Karyolana al beni
Ben bir tavşan olsaydım
Calı gibi eşerdim
Bende talih olsaydı
Sevdiğime düşerdım

AI beni yarim al beni
AI odana koy beni
Odanda da yer yoksa
Karyolana a/ beni
Bizim evler kenarda
Kiracı istemeyiz
Kağıt kalem var iken
Aracı istemeyiz
AI beni yarim al beni
AI odana koy beni
Odanda da yer yoksa
Karyolana al beni
7)

TESliM DAGLARI

Rlnna esmerim rinna
Rinna sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağ1arı
Ah ettikçe erisin
Yüreğininyağları

Malkara yanmış derler
Hiçbir yeri yanmamış
Bravo benim yare
Yine benden caymamış
Rinna esmerim rinna
Rinna sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağları
Ah ettikçe erisin
Yüreğinin yağları
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Şu Teslim dereleri
Susuz be yarim susuz
Sensiz geçen geceler
Uykusuzdur uykusuz
Rinna esmerim rinna
Rinna sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağları
Ah ettikçe erisin
Yüreğimin yağları

Malkaraya giderken
Dolmuş salladı beni
Yarimin eski dostu
Düşman belledi beni
Rinna esmerim rinna
Rinna sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağları
Ah ettikçe erisin
Yüreğinin yağları

Eski yarin yağları

8)

HARMAN

Harmanda cürük saman
Aman sevdiğim aman
Eller düğün ediyor
Bizim düğün ne zaman
Vay güzelim vay sürmelim
Ne dedim de darıldın
O bayırlık ovalarda
Geldin kendin sarıldın
Harmana gel harmana
Kuru buğday yayalım
Biz yarimle ikimiz
Nasıl ayrı duralım

Vay güzelim vay sürmelim
Hana gidelim hana
Han içine girince
Otururuz yanyana
Bizim harman yanında
Kım kırmış kütlü kaşık
Doğru söyle sevdiğim
Kimlere attın aşık
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Vay güzelim vay sürmelim
Ne dedim de dan/dın
Obayırlık ovalarda
Geldin kendin sanldın
9)

EMiNEM

Eminem giyer allan
Al beni diye yalvan(r)
Ko giysin Eminem allan
Kendisi tutar yolları
Sahan içinde tuz olsam
Bir nişanlı kız olsam
Yarım yoldan geçerken
Evde yalnız ben olsam
Yandım Eminem yandım
Annen verecek sandım
Ben bir pula aldandım
Eminem nerden geçersin
Tıkamış/ar yolları

Ko giysin Eminem allan
Kendisi tutar yolları

10) YEşiııl YELEK
Yeşilli

yelek

Ayrılmazdım
Ayırdı

yarimden
telek
In dereye dereye
Dere çamur kayarsın
Verme beni ellere
Dalgacıyım yanarsın

Yeşilli

yelek

Ayrılmazdım
Ayırdı

11)

Haydi Gülo, Gülo buradan aşağı
Çemberi n düşmüş belden aşağı
Ben bilirim Gülonun tarlalarını
Unutamam Salihin sevdalarını
Haydi Gülo, Gülo buradan aşağı
Çemberin düşmüş belden aşağı
12)

KAMPANA

Kampana moru duduş kampana
Oynaya oynaya gel bana
Malkaranın şekeri hep sana
Kampana moru duduş kampana
13)

FINDIK iNCE TÜRKÜSÜ

Bahçeye biber ektik
Tavuklara yedirdik
Yumurta parasıyla
Abini evlendlrdlk
Fındık ince kıramactım dalını
Yarim yolcu soramadım halini
Bahçenin kapısını
Acarmvorum yarim
Annerne duyurmuşlar
Kaeamıyorum yarim
Fındık ince dallarına basmayın
EI sözüne sakınkulak asmayın
Ay atlılar atlılar
Boynu kravatlılar
Kız görrneğe gelmişler
Muşmula

suratlılar

Fındık

yarimden

telek

GOLO

Haydi Gülo, Güro buradan aşağı
Cemberin düşmüş belden aşağı
Gülo almış tarağı başını tarar
Hasan almış baltayı Güloyu arar
Haydi Gülo, Gülo buradan aşağı
Çemberin düşmüş belden aşağı·
Gülonun tarlası meyvalık nartık
Gü/o sahile yolladı bir pullu yağlık

ince dallarını eğmeyin
bugün bana değmeyin
Küçük küçük çanları
Corluda ekiyorlar
Gezme benim peşimden
Silah la bekliyorlar
Fındık ince dallarını budadım
Ben bu canı yar yoluna adadım
Etkarlıyım

14)

CEviz

Cevizi kopardılar dalından
Beni ayırdılar yarimden

Benim saclarım uzun
Örmüyorlar be yarim
Beni sana münasip
Görmüyorlar be yarim
Cevizi kopardılar dalından
Beni ayırdılar yarimden
15)

KINA VURMA TÜRKÜSÜ

Vurun yengeler vurun
Benim kınamı vurun
Varın sorun babama
Vuralım

mı

kınamı

Babam der ki vurun gitsin
Evladımın kınasını

Vurun yengeler vurun
Benim kınamı vurun
Varın sorun anama
Vura/ım

mı

kınamı

Anam der ki ne yapam
Ben kıyamam evladırna
Evlerinde sarı karamca
Nereye varayım sabah olunca
Gelin tellerini duvağını
Anam taksın doyunca
Anam izin verdi kınama
Müjdeler olsun kaynanama
Aksın kınam fanilama
Gel al beni kucağına
Öldü deyin nişanlıma
Anam izin verdi kınama
Müjde/er olsun kaynanama
16)

KOYUN YONLERI TORKOSO

Geline bak geline
telleri
Yare e/diven verdim
Üşümesin elleri
Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey
Muratlıya giderken
Hangi yeller esiyer
Şimşir şlmşlr

Dalgalı saçlarını

Hangi berber kesiyer

Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey
Hayrabolu doktoru
Kaça aldın motoru
Bizim ordan geçerken
Birle hayda motoru
Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey
Mendilimi ucurdurn
Kavak vapraklanna
Ben yarimi yatırdım
Sevda yataklarına
. Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey
Susadım su isterim
Yeşilli sürahiden
Güzel bayan isteyen
Alır bizim sulaleden
Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey
Testi vereyim sana
Artezyene git bana
Ciftlik sattıran almış
Pazeninden al bana
Of yarim koyun yünleri hey
Geçti yarim dalga günleri hey

17) YEşilliM
Yeşllllrn, yeşiilim yeşilıim

yaprak altında
Ortaokul önünde
Yar coğrafya okuyor
Elindeki çiçeği
Bana bakıp kokuyor
Yeşil

aman
aman

üşüdürn

Yeşllllm, yeşilıim yeşil alayım

Söyle yarim babana
In dereye dereye
Dere boyunda hindi
Annen ayırdı yarim
Rahat uyusun şimdi

eşin olayım

Yeşllllm, yeşilıim yeşilim

Bindir yarim bisikletin

aman

arkasına

Bahçelerde

Ah bir olaydın bir olaydın
Ne olur benim olaydın
Ah bahçeler susuz kaldı
Ah bizim evler ıssız kaldı
Ah bir olaydın bir olaydın
Ne olur benim olaydın

hurmayım

Yeşil başlı turnayım
Eğer

sana varmazsam

Gençliğime

doymayım

Yeşilıim. yeşilıim yeşilim

aman
yaprak altında üşüdüm aman
Masa üstünde pekmez
O pekmez bana yetmez
Senin aldığın maaş
Benim süsüme yetmez
Yeşil

20) KARA SEVDA TORKÜSO
Sedir üstünde minder
Bülbül yuvada inler
Benim kalbi mde sensin
Senin kalbinde kimler
Bizim mahalle yolları dar
Yartm sende kara sevda var
Kızın adı Gülizar
Mezar üstünde mezar
Dikkatli bakma yarim
Ortaklar bana kızar
Veşil olur düz ovanın kızları
Da/gacıdır bu beldenin kızlar!

Yeşilıim. yeşilıim yeşil olayım

Söyle yarim babana eşin olayım
Masa üstünde roman
Okurum zaman zaman
Yarim sana gelicem
Mezun olduğun zaman
Yeşillim, yeşilıim markasına

Bindir yarim bisikletin

arkasına

18) TÜRKÜ
Uyumuş um uyanmışım
Ayva dibinde
Ölüm var ayrılık yok
Benim kalbimde
Yaş kuru nanelerden aş olmaz
Evlen yarim bekarlık baş olmaz
Kara kara dut ağacı

21)

19)-GELiN ORTAYA
TÜRKOSO
Peştemalı

ÇıKARMA

serdim taşa
gelir başa
Sevdiceğim binler yaşa

Ah

yazılanlar

Boynundaki hırkayı
ben örmedim mi?
Öbür kızla konuşurken
Sanki ben görmedim mi?
Gümbürdesin Kemalierin kuyusu
Yartm güzel ayrılamam doğrusu
Kırmızı motor geliyor
Dumanını veriyor
Ablam gelin oluyor
Sıra bana geliyor
Gümbürdesin Kemalıerin kuyusu
Varim güzel ayrılarnam doğrusu
Sevdiğim

Kiracıyım kiracı

Ver baba istediğime
Bastığın yerler davacı
Yaş kuru nanelerden aş olmaz
Evlen yarim bekarlık baş olmaz
In dereye dereye
Inemediklerine
Ne olsa söylüyorlar
Cekemedlklerlne
Aman. aman, aman ben yandım
EI oğlunu kendime yar sandım

TÜRKÜ

.

'

22) DUT

FiDANı

Dut fidanı boyunca vay vay
Dut yemedim doyunca 'vay vay
Ağzın dilin kurusun vay vay
Yar demedim doyunca vay vay
Bahçelerde böğrülce vay vay
Oynar gelin görümce vay vay
Oynasınlar bakalım vay vay
Ağabeysini alınca vay vay

23)

25)

ORMAN

Öf aman aman inmem ormandan
Nolur senin dargın durmandan
Bugün hava bulutlu
Yağmur yağacak gibi
Hep yollara bakarım
Yarim gelecek gibi
Of aman aman manga i maşası
Sen atmazsan atar başkası
Elrrndekl daireyi
Sen çalabilir misin?
Sen bizim sülaleden
Kız alabilir misin?
Of aman aman inmem ormandan
Nolur senin dargın durmandan
in yarim mahalleye
Bizim evler ırak mı?
Her gün her gün tarlaya
Sen babana çırak mı?
Of aman aman mangal maşası
Sen almazsan alır başkası
Başımdaki grebin
Tersini bağlamışım
Cekil ulan karşımdan
Ben sana mı kalmışım?
Of aman aman inmem ormandan
Nolur senin dargın durmandan.
24)

Boynumdaki Osmanlı
Vuruyor dizlerime
Bu sabah yari gördüm
Ne mutlu gözlerime
Gümbürdesin Kemalıerin kuyusu
Yarim güzel ayrılarnam doğrusu
Bir teneke nişasta
işittim yarim hasta
Hasta mısın a yarim
Yazdırayım bir muska
Gümbürdesin evirnin kuyusu
Yarim güzel ayrılarnam doğrusu
Masa üstünde koku
AI şu mektubu oku
Seni sevdim seveli
Girmez gözüme uyku
Gümbürdesin evirnin kuyusu
Yarim güzel ayrılarnam doğrusu

TEKiRDAG KARŞıLAMASı
26)

BAHÇELERDE BÖGRÜLCE

Bahçelerde böğrülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım

TÜRKÜ

Aşık olan neyler malı akcavı
Güzel olan neyler bağlı bohcavı
Hiç bir el değmemiş yar bulamadım
Yandım insaf eyle zalim el-aman
Kendime uygun bir yar bulamadım
Ayağına giymiş sedef nalını
Aşka düştüm kimse bilmez halimi
Elimden almak isterler yarimi
Yandım insaf eyle zalim el-aman
Kendime uygun bir yar bulamadım
Gönlüm hasret ceker yarl görmeğe
Diken engeloldu yol bulamadım
Yağmur ile yağdım yel ile estlm
Yandım insaf eyle zalim el-aman
Kendime uygun bir yar bulamadım

KEMALLER TÜRKÜSÜ

....

Bir araya gelince
Şist moru yelelelli
Yar yine yinenom
Bahçelerde eğrelti
Oynayanlar iki elti
ikisi de bir boyda
Bilinmiyor kıymeti
Şist moru yelelelli
Yar yine yinenom
Bahçelerde karataş
Oynarlar iki kardaş
Ikisi de bir boyda
Bulunmuyor arkadaş
Şist moru yelelelli
Yar yine yinenom
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Bahçelerde filbahri
Var git ellerin yari
Senden bana fayda yok
Yijzümegülme bari
Şjst moru yelelelli
Yar yine yinenom
27)

GEliN OOLAŞTIRMA TORKOSO

Ak bakırlar susuz kaldı
Bizim evler ıssız kaldı
Anam babam kızsız kaldı
Ah başımın yazısı buymuş
Dostumdan düşmanım çokmuş
Gökte yıldız sayılır mı?
Ciğ yumurta soyulur mu?
Kız anadan ayrılır mı?
Ah başımın yazısı buymuş
Dostumdan düşmanım çokmuş
Ben bu gece misafirim
Yarın sabah ben yolcuyum
Kıyamette davacıyım

Ah başımın
Dostumdan

yazısı buymuş

düşmanım çokmuş

28) TOP GOLLER TÜRKOSO
Dere boyu kurt izi
Baban ayırdı bizi
Mevlam kavuştur bizi
Haydi güller. güller top güller
Aldı yarimi eller top güller
Haydi güller güller
Aldı yarim; eller
Sardı yarimi eller
Haydi güller. güller top güller
Sardı yarimi eller top güller
29)

BAGA GiRDIM BAG BUDANMIŞ
Bağa

girdim bağ budanmış
bülbül dadanmış
Onbeş yaşında da
Nazife de hanımım
Kimlere aldanmış
Bağa
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indim Şarköyün yoluna
zeytinler
Onbeş yaşında da
Nazife hanımıma
Yazık ettiler
O tepeden bu tepeye
Oyun olur mu?
Onbeş yaşında da
Nazife de hanımıma
Doyum olur mu?
Sıra sıra

30)

iNCE GiVERiM iNCE

Ince giyerim ince
Pembe yakışır gence
insan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce
O o o sen yana ben cama
Ikimizin resmini çıkarsınlar yanyana
Derelerin çakılı
Nerden aldın akılı
Döne döne oynuyor
Ağabeyimin cakırı

O o o sen yana ben cama
ikimizin resmini çıkarsınlar yanyana
31) TÜRKO
Carşafların harası

Acar yürek yarası
Ağır yara geçer ama
Geçmez yürek yarası
Ninna yarim ninna nakkaşına
Bindir beni motor arkasına
Tren geliyor tren
Freni ben olayım
Söyle yarim annene
Gelini ben olayım
Ninna yarim ninna nakkaşına
Bindir beni motor arkasına
32) TÜRKÜ
Kürtüllünün yolları
Şose be yarim şose
Çok istemem be yarim
Bir karyola bir masa
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Sür

şötör arabanı

tamirhaneye
anlamayan tımarhaneye
Kürtüllü çatal matal
Ortasından çayakar
Kürtüllünün kızları
Yere bakar can yakar
Sür şöför arabanı tamirhaneye
Sevdiğimi anlamayan tımarhaneye

Yol verin dumanlı dağlar
Söyle yarim ayrılık mı var

Sevdiğimi

3~

35)

Meyva şenlendi dağlar şen lendi
Ben bugün yarımı gördüm
Benim gönlüm şenlendi
Yar o yana ben bu yana ağlasam yeri
Yar orada ben burada eşimden geri
Meyvanın iyisini carşıda satarlar
Kızların iyisini beylere satarlar
Cöleğimi çömleğimi yollara saçartar
Yar o yana ben bu yana ağlasam yeri
Yar orada ben burada eşimden geri

YEMENi TORKOSO

Cemberimi serdim taşa
Taş yarıldı baştanbaşa
alsın Osman Paşa
AI geloğlan oğlan yemenimi
Ellere vermem kıyamam yarimi
Yemenimin ucu sırma
Bıyıkların oğlan burma
Cekil karşımda durma
AI geloğlan oğlan yemenımı
Ellere vermem kıyamam yarimi

Seni

34)
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36)

DUMANLI DAGLAR

Naylon kumaş belinde
Su testisi elinde
Yarim bana el attı
Bizim. Porda elinde
Yol verin duman lı dağlar
Söyle yarim ayrılık mı var
Bizim evin arkası
Kiremit fabrikası
Cak istemem be yarim
Bir ayak makinası
Yol verin duman lı dağlar
Söyle yarim ayrılık mı var
Ekinin sarısını
Sen aldın yarısını
Getir çoban yiyelim
Peynirin yarısını
Yol verin dumaniı dağlar
Söyle yarim ayrılık mı var
Vişne attım denize
Geliyor yüze yüze
Cimendere kızları
Dokuzbin beş yüze

DAGLAR ŞENLENDi

"

SAMAN SAVURMA TORKOSO

AI batozu savur yarim samanı
Alma yarim geçti onun zamanı
Gündöndü tarlasına
Ada diyorlar ada
Askerden gelenlere
Aga diyorlar aga
AI batozu savur yarim samanı
Alma yarim geçti onun zamanı
Lüleburgaz. Kumburgaz
Yarim sözünde durmaz
Yarım sözünde dursa
Bu işler böyle olmaz
AI batozu savur yarim samanı
Alma yarim geçti onun zamanı
Bizim bahçede dutlar
Dutlar kökünden patlar
Okuldaki yarime
Gölge olsun bulutlar
AI batozu savur yarim samanı
Alma yarim geçti onun zamanı
Elimde zi/Ii daire
Taştan olur minare
Selam söyleyin yara
Bulsun başına çare
AI batozu savur yarim samanı
Alma yarim geçti onun zamanı
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37)

RiNOAN

Oy rindan rindan
Ay karanlık zindan
Ben o yari tanırım
Tek bakışından
Oy Salih oy Salih
Alsana beni, beni
Nasıl alayım seni
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