Ezgi Diyarıdan Türküler

Uca Bağların Başında
Uca bağların başında
Karlı dağların başında
Tek atlı gezdiğin var mı
Le le can le le can
Her taraftan üç beş kelle
Terkiye bastığın var mı
Kargının ucunu salla
Etme düşmana ey valla
Köroğlu söyler şanından
Kuş uçurmaz meydanından
Le le can le le can
Kaynak: Köroğlu

Uca Dağlar Başında
Uca dağlar başında
Topa topa gar idim
Gar olsam da var idim
Uca dağlar başında
Gün deydikce eridim
Su olsam da er idim
Yad yanında har oldum
Sel kimi ahar oldum
Dostun yarın men idim
Uzagdan bahar oldum
Garadır gaşların
Kirpiyindir almaz
İstekli istediyin
Bele derde salmaz
Geder bu gözellik ay aman
Sene de galmaz
Deryada balığam men
Yatsam da ayığam men
Yadın golu boynunda
Görürem sayığam men
Dağlarda maralsan
Düzlerde ceyran
Ala gözlerine
Olmuşam heyran
Şekinin etrafı dağlardı
Mene güc gelmeleri gabaglardı
Küllü alem yığıla
Vermerem seni
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Sayfa 1

Dünyalar dağıla
Vermerem seni
Kaynak: Ramazan Gafarlı

Uca Dağlar Başında Ceyran Balalar
Uca dağlar başında ceyran balalar
Ceyranın balasını ovçu yaralar
Yol üste durma boynunu burma
O yadigardır ona el vurma
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
Uca dağlar başında nar şirin olar
Anadan atadan yar şirin olar
Yol üste durma boynunu burma
O yadigardır ona el vurma
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
Hoşdu menim vetenim bağdı meşedi
Yardan ayrı yaşamah çetin peşedi
Ağaç olaydım yolda duraydım
Yar gelip geçende kölge salaydım
Ağaç olaydım yolda duraydım
Sen gelen yola kölge salaydım
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Uca Dağlar Başında Nar Şirin Olar
Uca dağlar başında nar şirin olar
Nar şirin olar balam nar şirin olar
Anadan babadan yar şirin olar
Yar şirin olar balam yar şirin olar
Ay güle güle kız güle güle
Ben aşık oldum balam bir şirin dile
Uca dağlar başında sona keklikler
Sona keklikler balam sona keklikler
Boyamış ellerin kına keklikler
Kına keklikler balam kına keklikler
Açılsın güller süsem sümbüller
Bahar olanda balam öter bülbüller
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Uca dağlar başında ceyran yol eyler
Ceyran yol eyler balam yol eyler
Şu duran yerlerde ördek göl eyler
Ördek göl eyler balam ördek göl eyler

Sayfa 2

Olam gözlerine hayran
Ya maraldır ya da ceyran
Düşüp çölden çöle gelir
Kaynak: Ercişli Emrah

Bahar olmasın güller solmasın
Allaha yalvar balam seher olmasın

Uçan Kuşar Siz Mevlayı

Kaynak: Musa Yılmaz

Uçan kuşlar siz mevlayı seversez
Selam söylen o cananı görestim
Gönülden hatrıma düştü hayali
Şirin can içinde canı görestim

Uca Dağların Başına
Uca dağların başına
Yarim gelir güle güle
Bir elinde güllü desmal
Yar terini sile sile
Uca dağların başında
Gezdireyim ay kız seni
Sümbülleri dermemişsen
Neyleyeyim ay kız seni
Kaynak: İsmail Başaran

Uca Dağların Başında
Uca dağların başında
Tek atlı gezdiğin var mı
Her taraftan üç beş kelle
Terkiye astığın var mı
Kargının ucunu salla
Etme düşmana eyvallah
Köroğlu söyler şanından
Kuş uçurmaz meydanından
Kaynak: Köroğlu

Hanidir meralim dumanlı dağlar
Derunum ah çeker gözlerim ağlar
Hani dudu kumrum belalı bağlar
Boyu selvi dal fidanı görestim
Serimde dumanım tenimde narım
Söylemek temsilim ağlamak karım
Arttı bülbül gibi feryadım zarım
Lebi gonca o gülhanı görestim
Göğe çıkmış veran taş ile dağı
Açanda çiçekler yaz bahar çağı
Yar ile gezdiğim bahçeyi bağı
Geçen günde her zamanı görestim
Hıfzı'yam çeşmimden şebnem alındı
Esdi bad-ı saba gam tazelendi
Şimdi sırma teller yelpazelendi
Gene zülfü perişanı görestim
Kaynak: Recep Hıfzı

Uçun Kuşlar Haber Verin

Uca Dağların Başından

Uçun kuşlar haber verin Kerem'e
Kerem gelsin merhem olsun yareme
Bilinmez bir yola düştüm giderim

Uca dağların başından
Perim güle güle gelir
Ondört onbeş nazeninnen
Elin vermiş ele gelir

Bu yol beni götürecek vereme
Uçun kuşlar haber verin Kerem'e

Yeriyip terliyip izi
Humarlanıp ala gözi
Deriptir deste nergizi
Terin sile sile gelir

Gönder Tanrım Kerem Hanı göreyim
Ellerine gül yüzümü süreyim
Tez ol Tanrım tez ol kavuştur bizi
Sana müjde bir canım var vereyim
Gönder Tanrım Kerem Ham göreyim

Emrah diyer üç-ce bayram
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Bu ne haldır Tanrım geldi başıma
Mendil yetmez oldu kanlı yaşıma
Kerem Hanı görmez ölürsem eğer
Kaderim yazılsın mezar taşıma
Bu ne haldır Tanrım geldi başıma
Kaynak: Aşık İhsani

Sayfa 3

Gel gel gel gel gel amman
Harmanın o yanından hele gel buyanından
Gelenler horan oynar girelim gollarına
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman
Gelinler horan oynar girelim gollarına
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman

Uçurtmamız Uçar Gider
Ne kadar kalın taş olsa duvarlar
Uçurtmamız uçar gider göklerde
Güneşimiz kara zindan aşarlar
Işıkları saçar gider göklerde
Yarınlara sarkar bulut eterden
Çocuklar uçurtur korur beterden
Göklere ulaşır yel alır yerden
Gönül evin açar gider göklerde
Şiar Can açların açı Odesa
Yaşamak paylaşım ben sen o dese
Sevdam zincirlenip düşse kodese
Kalsa bile naçar gider göklerde
Uçurtmamız uçar gider göklerde
Kaynak: Ozan Şiar Can

Ufacık Badem İçi
Ufacık badem içi
Yarimin siyah saçı
Yar derdinden ölürüm
Nedir bunun ilacı
Ufacık iğnesine
Mailim cilvesine
Ben yarime kavuştum
Darısı cümlenize

Ufacık Meşenin Dalları Yerde
Ufacık meşenin dalları yerde
Kıvırcık zülfün de yüzüme perde
Nazlı yar düşürdün sen beni derde
Tükenmez dertlere düşen ağlasın
Gökyüzünde pare pare bulutlar
İçerimde dağlar kadar umut var
Diyorlar ki nazlı yarin el almış
Ölene dek gözyaşımı kurutmam
Evinin uğrunda karanlık yazı
Yazıda yayılır gelini kızı
Gelinin yanında bir körpe kuzu
Kuzu kadar olamadım sevdiğim
Dalından dalına saçın düzedir
Yönü öte ama gönlü bizedir
Gövel ördek gibi boynun uzadır
Onun için arzederim yar seni
Bir gül olsam ağ göğsüne sokulsam
Bir gül olsam ağ gerdana asılsam
Biber olsam çorbanıza atılsam
Acı tatlı deyip yemen mi güzel
Kaynak: Ömer Yılmaz

Ufacık Penceresi
Kaynak: Yöre Ekibi

Ufacık Et Doğradım
Ufacık et doğradım galaylı tencereye
Ben gapıdan beklerken o çıhmış pencereye
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman
Ben gapıdan beklerken o çıhmış pencereye
Gel gel gel sevdiğim
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Ufacık penceresi
Su dolu tenceresi
Kız istemeye geliyor
Ödemiş’in efesi
Kuruova'nın tepeleri
Oturur efeleri
Oğlan sana varacem
Hazırla küpeleri
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Kuruova'nın çamları
Yere dağlar dalları
Bizim için yapılmış
Ödemiş’in yolları
Kaynak: Yöre Ekibi

Ufacık Taşınan Bina Yapılmaz
Ufacık taşınan bina yapılmaz
Üstüne çıkılıp yare bakılmaz
Sen güzelsin senin kahrın çekilmez
Çekeyim ayrılık seni bir zaman
Yanyana koysunlar öldüğüm zaman
Ufacık taş üstüne taş koyulmaz
Kalk gidelim muhabbete doyulmaz
Herkes sevdiğinden zorla ayrılmaz
Ben ayrılmam benim nazlı yarimden
Yarimden yarimden gonca gülümden
Kaynak: Muammer Uludemir

Ufacık Taşınan Kale Yapılmaz
Ufacık taşınan kale yapılmaz
Penceresi yüksektir yare bakılmaz
Bir yar sevmeyinen dünya yıkılmaz
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kapımın önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kapımın önünde bir yeniçeri
Ayağı çizmeli başı keçeli
Yalvardım yakardım girmez içeri
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kaynak: Müveddet Gürkan
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Sayfa 4

Ufak Ufak Karınca
Ufak ufak karınca (nenni yavrum nenni)
Oğlan pazara varınca (nenni yavrum nenni)
Kimselere görünme (nenni yavrum nenni)
Uğradırlar nazara (nenni yavrum nenni)
Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)
Kara tavuk kaz gibi (nenni yavrum nenni)
Kanatları saz gibi (nenni yavrum nenni)
Oturmuş da süzülür (nenni yavrum nenni)
Gelincecik kız gibi (nenni yavrum nenni)
Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)
Kara tavuk tepeli (nenni yavrum nenni)
Kulakları küpeli (nenni yavrum nenni)
Bana evlen diyorlar (nenni yavrum nenni)
Şimdi kızlar neşeli (nenni yavrum nenni)
Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)
Kaynak: Mustafa Coşkun

Ufukları Yaran Ey Sıra Dağlar
Ufukları yaran ey sıra dağlar
Heybetinden korkup yılan var mıdır
Üstünden her sabah bir güneş doğar
Tependen seyrine dalan var mıdır
İhtişamla durur her bir ağacın
Semaya uzanır meşen ardıcın
Çiçeklerle süslü düzün yamacın
Gülünden haberi olan var mıdır
Başında beredir masmavi sema
Sende nefes bulur aldığım hava
Resminle renklenir şu koca dünya
Senin kıymetini bilen var mıdır
Kaynak: Engin Namlı

Uğradım Bir Derde
Uğradım bir derte düştüm noksana
Akıl kılavuzdur pire var pire
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Sıdkınan çağırdım Gani Hüda'ma
Onlar da çağırır pire var pire
Gözü açık görür setr-i alemi
Cennet-i alada şehitler yedi
Aman mürvet dedim Urum'un yeri
Onlar da buyurur pire var pire
Hak T'ala yaratmış hasların hası
O kuldur oluyor şeytana asi
Aman mürvet dedim Şam evliyası
Onlar da buyurur pire var pire
Hak'tan nida oldu geldik ya Şam'a
Ceset gark olmuştur gussaya gama
Aman mürvet dedim on'ki imama
Onlar da buyurur pire var pire
Pir Sultan Abdal'ım gussa gamına
Bunda varsın dersin orda birine
Aman mürvet dedim Horasan pirine
Onlar da buyurur pire var pire
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Uğraştım (Aşık Olmaya)
Aşık olmaya uğraştım durdum
Dolandım aşıklar bulana kadar
Nerde arif görsem yanına vardım
Hisse kaptım örnek alacak kadar
Kamiller ile sohbete daldım
Gönülden ses verdim sazımı çaldım
Aşıklar ceminden bir damla aldım
Gönül deyişleri çalacak kadar
Aldığım aşk ile kaynadım coştum
Muhabbet çayında bendimi taştım
Şeriatta tarikatta uğraştım
Hakikat çayına dalacak kadar
Bir gerçek veliden dersimi aldım
Dursune Bacı'yım düşten uyandım
Gönülden gönüle coşup çağladım
Hakkin deryasına dalacak kadar
Kaynak: Dursune Bacı

Uğrun Uğrun (Kömür Gözlüm)
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Sayfa 5

Kömür gözlüm ben bu elden gidersem
Var bana nisbetle tez uğrun uğrun
Rakip değilim ki aranı bozam
Yadlara düğmeni çöz uğrun uğrun
Düğün olup al bayrağın açınca
Usul boya yeşil kemha biçince
Yar salınıp kız karşına geçince
O zaman bildim ki söz uğrun uğrun
Düğün olur Arap atı erişir
Bayram olur kanlı kinli barışır
Sevdiceğim yadlar ile konuşur
Konuş yadlar ile gez uğrun uğrun
Karac'oğlan der ki yalandır yalan
Aldatıp yarimi elimden alan
Gözyaşın mürekkep kirpiğin kalem
Ayrılık namesin yaz uğrun uğrun
Kaynak: Karacaoğlan

Uğruna Öldüğüm Canım Sevdiğim
Uğruna öldüğüm canım sevdiğim
Hergün sormasaydım deli olurdum
Peşine koştuğum kendim yorduğum
Bir an görmeseydim deli olurdum
Ona can demiştim candan içeri
Damarıma giren kandan içeri
Günüm onla geçti günden içeri
Bir gün varmasaydım deli olurdum
Kul Kevseri zehir oldu yemekler
Ne söylesem kalmadı ki demekler
Boşa gitti verdiğimiz emekler
Canım vermeseydim deli olurdum
Kaynak: Aşık Kevseri

Uğurlama
Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman
Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz
Alıpta başını gitmek istersin
Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz
Ey sevda kuşanıp yollara düşen
Bilesin bu yollar dağlar dolanır
Yare ulaşmadan düşersen eğer
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Yarine sesinin yankısı kalır
Gecenin ucunda gün aralanır
Yar sevdası ile yürek bilenir
Sızılı bir ırmak uğurlar seni
Su olup akarsın kır çiçeklenir
Kaynak: İbrahim Karaca

Ula Ula Niyazi Yiyece Misun Beni
Sivrinun tepesinde
Vardır dikili taşlar
Omuzundan aşağı
Dökülür sırma saçlar
Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni
Saçlarını ördüler
Arasını böldüler
Dünya güzelliğini
Niyazi'ye verdiler
Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni
İp ile çekiyorum
Önümüzdeki yazı
Bana oyun eyledi
Ha bu köyü Niyazi
Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni
Kaynak: Emin Yağcı

Ulan Nazim Öldürdün Beni
Ulan Nazim öldürdün beni
Nazimim dedügleri bir cahil uşah
Sağ yanında elma sol yanı fişeg
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçücüg baçcımı yerime goydum
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Sayfa 6

Uzah yere gız verme yiter de gider
Saciyah bacağı batar da gider
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçük bacımı yerime goydum
Kürdün develeri geç gelür
Hafdadan hafdiya garnın aç galur
Elin ekmeg tegnesi sana güc gelür
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçük bacımı yerime goydum
Evlerinin önü gara biberim
Ahşam misafirim, sabah da giderim
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçücük bacımı yerime goydum
Çağırın gardaşını belimi bağlasın
Çağırın anasını girsin çıhsın ağlasın
Çağırın ablasını başımı bağlasın
Ağla anam ağla ben gider oldum
Küçücük bacımı yerime goydum

Ulu Cami Destek İster
Ulu cami destek ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister
Beş para verdim kabağa
Doğradım döktüm tabağa
Be efendim be sultanım
Beş dakka kaldı sabağa
Halayıklar halayıklar
Deryada yüzer kayıklar
Arap davula bakarken
Yandı tavada balıklar
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Ulu Şafakların Esen Yelleri
Ulu şafakların esen yelleri
Eğil yanağından bir yol öpsene
Konuşamaz olmuş tatlı dilleri
Efil efil es de bir can versene
Benzi kehribara dönmüş gördün mü
Sırma saçı tel tel olmuş ördün mü
Terini silip de bir su verdin mi
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Sayfa 7

Misk ü anber kokuları sürsene
Hüzünlü gözleri yakın bakışı
Ay ile güneşe benzer akışı
Odunsuz çırasız beni yakışı
Perişan eyledi beni görsene
Yavrularım öksüz kalır deyişi
Bedeni döşeğe cansız yayışı
Yakasız gömleği sessiz giyişi
Ne olur kadere karşı dursana
Şahini de der ki yandım sızladım
Ablam ölür iken sonun gözledim
Karlar gibi eriyişin izledim
Geri döner mi ki acep sorsana
Kaynak: Şahini

Ulu Tanrı Seni Övmüş Yaratmış
Ulu Tanrı seni övmüş yaratmış oy oy oy
Baş eylemiş güzellerin üstüne gel
Siyah zülfün tel tel etmiş taratmış
Salıvermiş ince belin üstüne gel
Analar sunalar gel hele gel gel
Yaz gelende köşe başı dört olur
Ak sürüye kara koyun kurt olur gel
Göremezsem yüreğime dert olur
Benim ile mercimeği taşlı da yar
Analar sunalar gel hele gel gel
Kaynak: Nuri Üstünses

Uludağ'dan Mesaj Var
Teleferik telde gider
Selam önce yelde gider
Alınan haz yılda gider
Uludağ’a ulaşayım
Çam kokulu dağ başında
Yaz ortasında kışın da
Sanki bir cennet düşünde
Sanat ile baş başayım
Bu ne güzelliktir böyle
Uludağ’ım dillen söyle
Bakıp da görenden eyle
Tefekkür ile taşayım
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Yapraklar daldadır renk renk
Örtü yeşil hayale denk
Baş döndürür coşkun ahenk
Varıp ben de kavuşayım
Kuşlar hoş geldiniz diyor
Meltem yel türkü söylüyor
Ağaçlar selam veriyor
Geç kalmayayım koşayım
Sular soğuk kaynağında
Huzur dostlar otağında
Her şey uyumlu tavında
Durmayayım kaynaşayım
Güzellikte yoktur eşin
Buyur seyret hepsi peşin
Gelin bu dağa yerleşin
Malkoç Ali’yim coşayım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ulukışlam Benim
Toprağı ile sarındığım
Suyu ile arındığım
Ekmeği ile barındığım
Fukara Ulukışlam benim
Çiçek sekim Cehri dağım
Alpağudum Çöğek bağım
Ürün vermeyen toprağın
Başımın tacı benim
Sıyırmalık Acıpınar
Andıkça hep içim dolar
Sanki benden birşey sorar
Gözümün yaşı benim
Karatepe Çakılcası
Hiç dinmeyen karakışı
Kardeşgediğinden bakışı
Gönüller acısı benim
Çocukluğumun yuvası
Gençliğimin hatırası
Özlemimin tek manası
Çilekeş Ulukışlam benim
Sana vefa borcum cok
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Sayfa 8

Bu canıma saplı bir ok
Her an gelme imkanım yok
Garip Ulukışlam benim

Bahara döndü sonunda
Filiz sürdü kar altından
Umudu kesme yurdundan

Kaynak: Ethem Kodamanoğlu

Kaynak: Zülfü Livaneli

Umuda Yürüyüş

Umudun Güncesi

Kalplere doğunca güven
Umuda yürüyüş başlar
Sarsılmaz hakkıyla seven
Zümrüde dönüyor taşlar

Güneş koydum adını
Ana kucağı gibi
Isıtasın diye dağın kalbini
Özgür dedim adına damarda kan gibi
Sığmayıp coşasın diye kabına

Yeşerince kuru dallar
Hasretle sarıyor kollar
Nokta koysun geçen yıllar
Yuvaya konuyor kuşlar
Varmak için binek gerek
Yorulmayan yürek gerek
Can yoluna halı serek
Bak işte diniyor yaşlar
Sancı ile gelir doğum
Doğru söz dillerde boğum
Azmimle ayakta sağım
Güneşte yanıyor kışlar
Malkoç Ali kaç mevsimdir
Yolun gözlediğin kimdir
Yuvayı terk eden gamdır
Tahtına biniyor düşler
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Umudu Kesme Yurdundan
Nasıl başlarsa fırtına
Öyle diner birdenbire
Bir ışık parlar yeniden
Karanlıklar arasından
Umudu kesme yurdundan
Şah damarı vurulsa da
Dört bir yandan sarılsa da
Işık yener karanlığı
Bak çocukların gözlerine
Umudu kesme yurdundan
Kara kışın buzu bile
Sürmedi sonsuza kadar
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Umut diye sesleniyorum hepinize
İşte düşüyorum bu sözleri günceme
Bulut kaplasa da güneşin gözlerini
Şafakla kalkar günyüzünden sis perdesi
Durulur ülkemde umudun gözyaşları
Gülyüzlü görünce elinde gül kozası
Ertan dedim adına uyanan gün gibi
Erken uyandırsın diye günleri
Şafak dedim adına yanakta gül gibi
Güldüresin diye bütün gözleri
Kaynak: Erdoğan Aslan

Umudun Olsun Yeter
Bugün
Gözlerinde nem
Yüreğinde hıçkırık
Belki ağladın sessiz
Sonra sustun kimbilir
Boğazın düğüm düğüm
Kolun kanadın kırık
Belki güldün kadere
Sonra küstün kimbilir
Oysa kim üzülmedi
Kim dert çekmedi söyle
Böyle kurulmuş dünya
İnan düzeni böyle
Olsa da sıkıntılar
Hüzün ve gam ve keder
Yarın için daima
Umudun olsun yeter
Kaynak: Özhan Eren
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Sayfa 9

Umutsuz Çiçekler Solarlar
Gönül bağlarının koptuğu yerde
Yeşeren umutlar solarlar gülüm
İnsan dayanamaz düştüğü derde
Gözler oluk oluk dolarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Hayat hüsran olur gündüz gecede
Diller dolaşırlar her bir hecede
Umutsuz kalırsan bir gider güce de
Sözler acıları yalarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Hep medet arasın yalnızlığına
Akıl girer dünya sonsuzluğuna
Kızıp kendisinin densizliğine
Gözler yaşlarını salarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Eksilir insanın en dolu yanı
Yalnız dünyasında sıkılr canı
Ağaç bile olsa sevgisiz hani
Yalı yaprağını yolarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Irak etme aman sen seni senden
Ömürden geriye her kalan günden
Birin mutlu eder beklide handen
Çaresizce gözler dalarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
İlhami koparma sevgi bağların
Nergiz reyhan olsun eski dağların
Ör dünyaya bütün sevgi ağların
Bir gün cevabını salarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm

Kaynak: Ağa Keskin

Unu Elekli Yarim
Unu elekli yarim
İnce bilekli yarim
Ben senden ayrılamam
Temiz yürekli yarim
Dağın başında durun
Durun oğlanlar durun
Ya verin sevdiğimi
Yada beni de vurun
Kaynak: Yöre Ekibi

Unut Beni
İkimizde unutalım
Başka başka yar bulalım
Bu sevdadan kurtulalım
Unut beni unut beni unut beni yar
Bu sevgiden hayır gelmez
Ayrılmazsak dertler bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Unut beni unut beni unut beni yar
Kaynak: Ergün Özkapıcı

Unutma (Mektup Derken)
Mektup derken şiir oldu bak yine
Darılırsan ben ölürüm unutma
Taze sarmaşığım hoyrat bedene
Sarılırsan ben ölürüm unutma

Un Elerler Eleğinen

Birgün güneş olur göğe doğarsın
Birgün yağmur olur yola yağarsın
Birgün çiçeklerden koku sağarsın
Yorulursan ben ölürüm unutma

Un elerler eleğinen
İşim döner feleğinen
Eşin kızlar mezarını
Altın saplı küreğinen

Kılıç ağzı yoldur ok ucu meydan
Dikkat et sen benim canımsın ey can
Koyakta kekliksin kayada ceylan
Vurulursan ben ölürüm unutma

Un elerler bakır teşte
Felek benim derdin deşme
Kız oğlana gönül vermiş
Sevdadır oy dile düşme

Aşk denince aklı bırak ol deli
Işık ışık gökten inen dolu ol
Boz bulanık akan yağmur seli ol
Durulursan ben ölürüm unutma

Kaynak: İlhami Arslantaş
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Sayfa 10

Kendine gel haddini bil
Dinlemek zor anlamak zor yar beni
Göreceksen dertte gamda gör beni
Gönül toprağıma yaptım türbeni
Dirilirsen ben ölürüm unutma
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Unutma (Taşlama)
Bizim Fatoş olmuş daha sosyete
Türkiye’ye geldiğini unutma
Bütün yaralanmıştı hep yata yata
Saçlarını yolduğunu unatma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Sözüne bak
Pozuna bak
Nazına bak
Her yıl gider idi köyün kazına
Evde toprak dökülürdü gözüne
Kalçadan atıyor bakın pozuna
Ahırlarda öldüğünü unutma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Geline bak
Halına bak
Diline bak
Yoluna bak
İnce topuk giymiş yırtmaçlı etek
Yemiş içmiş olmuş azgın bir petek
Pop müziği çalır olmuş diskotek
Sen bir köylü olduğunu unutma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Pozuna bak
Nazına bak
Cazına bak
Oje kırem çalmış kara postuna
Hava atar bütün eşe dostuna
Yırtık taban çatlak elin üstüne
Çam pisini çaldığın unutma
Unutma deli can unutma deli can
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Halına bak
Diline bak
Yoluna bak
Feline bak
Orhan Üstündağ’ım şaşkın bir hasta
Yarap bize yetiş en son nefeste
İster burda yaşa ister Paris'te
Gün gelecek öldüğünü unatma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Sözüne bak
Pozuna bak
Cazına bak
Kaynak: Orhan Üstündağ

Unutma Beni (Mecnun Gibi)
Mecnun gibi çıktım gittim çöllere
Gözün sevem Leyla unutma beni
Felek saldı bizi gurbet ellere
Gözün sevem Leyla unutma beni
Mevlam taktir etmiş bende bu karı
Yaktı ciğerciğim bu hasret narı
Gahi gahi ben kulunu an bari
Gözün sevem Leyla unutma beni
Ağlayı ağlayı hakka yüz tuttum
Dostlar amin dedi ben dua ettim
Hüdaya ısmarladım işte gittim
Gözün sevem Leyla unutma beni
Der Mecnuni ayrılığa yok çare
İşlesin bende açtığın bu yara
Seni ısmarladım Gani Settara
Gözün sevem Leyla unutma beni
Kaynak: Aşık Mecnuni

Unutma Beni Unutama Beni
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Gözlerinden damlayamayan gözyaşın olayım
Gölgen gibi adım adım
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Sayfa 11

Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni
Unutama beni

Sevgi yumagında açmış cemali
Açan gül kendidir sakın unutma

Bitmek bilmez karanlık geceler boyunca
Unutma beni unutma beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni unutma beni

Unutmadık Madımak'ı

Sevişirken öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Sen de unutma beni
Unutama beni
Kaynak: Şemi Diriker

Unutma Sevdiğim
Ak gerdanda nokta nokta ben olam
Sen kovan ol ben petekte bal olam
Beyaz saçlarında siyah tel olam
Tararken kopartma beni sevdiğim
Kumaş olam ellerinle biç beni
İçkin olam yudum yudum iç beni
Mektup olam beyaz zarftan aç beni
Okumadan yırtma beni sevdiğim
Tülbendinde oya olam pul olam
Kabul eyle ben kapında kul olam
Dosta giden uzun ince yol olam
Yorulup terketme beni sevdiğim
Kaynak: Musa Eroğlu

Unutma Sevdiğim
Unutma sevdiğim sakın unutma
Mahşerle birleştik kalbim unutma
Çile çekip yansam bu can farketmez
Sevgiyi hak bildik sakın unutma
Merkezim insandır sevgi tek dinim
Yolumdan dönersem tutulsun dilim
Hak muhammet ali şahit sevdigim
Sevgim sevginledir sakın unutma
Yusuf’um uçardı kartal misali
Gören göze kurban gördün bu hali
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Kaynak: Yusuf Kahraman

Bala acılar kattınız
Aydınları siz yaktınız
Sizden yana olmayana
Kafir gözüyle baktınız
Unutmadık Madımak'ı
Dinmedi gözlerin yaşı
Şehit verdik biz Sivas'ta
Lale güller goncaları
Sizde islam denilince
Kara çarşaf siyah peçe
Kıyarsınız yaşlı gence
Acımadan yakarsınız
Unutmadık Madımak'ı
Dinmedi gözlerin yaşı
Şehit verdik biz Sivas'ta
Lale güller goncaları
Kaynak: Murat Kilmen

Unutuldum (Aşkımızda Bitti Diken)
Aşkımızda bitti diken
Hatıralar boynum büken
Bensiz lokma yemez iken
Unutuldum unutuldum
Geceler yoldaşımızdı
Ayrılık gözyaşımızdı
Bir yastıkta başımızdı
Unutuldum unutuldum
Kul Şahballı vurur tele
Gözyaşını sile sile
Çekti gitti gurbet ele
Unutuldum unutuldum
Kaynak: Hilmi Şahballı

Unutuldum (Dünya Değirmeninde)
Dünya değirmeninde öğütüldüm, öğütüldüm
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Öğütüldüm sevdiğim
Sevda yalanlarıyla avutuldum avutuldum
Avutuldum sevdiğim
Sözleştiğimiz gibi bekledim ben yollarda
Hiç tanımazmış gibi dönüp bakmadın bana
Belki el sallar diye bindiği arabadan
Seyrettim gidişini unutuldum buralarda
Unutuldum unutuldum
Unutuldum buralarda
Avutuldum yalanlarla
Birer birer canlandı, canlandı
Canlandı hatıralar
Hiç yaşanmamış gibi, senle geçen senle geçen
Senle geçen o yıllar
Dolu dolu dökülür gözlerimden bak yaşlar
Benim talihsizliğim biterken geri başlar
Evimizin önünde buluştuğumuz park'ı
Zaman öğütüyor bak sen döndürdün bu çarkı
Kaynak: Kerim Bülbül

Unutuldum Biliyorum
Başkaları aldı yerim
Unutuldum biliyorum
Kesildi mektubun, telin yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum
Albümlere bakarıdık
Bakar bakar doymazıdık
Sabahaca uyumazdık yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum

Sayfa 12

Unutulmuyor unutulmuyor
Senin maksadın ne ben anlamadım
Seni sevdiğimi anlatamadım
El ettim gel dedim yine gelmedin
Unutulmuyor unutulmuyor
Kemal Yıldız desen gelmiyor muydum
İstersen canımı vermiyor muydum
Ne kadar sevdiğimi bilmiyor muydun
Unutulmuyor unutulmuyor
Kaynak: Kemal Yıldız

Unutursun Diye Çok Korkuyorum
El ele tutuşup gezdiğim anı
Unutursun diye çok korkuyorum
Yeni bir sevgili bulunca beni
Unutursun diye çok korkuyorum
İstersen inkar et istersen övün
İster kurtuldum de istersen dövün
Nikahın kıyılıp evlendiğin gün
Unutursun diye çok korkuyorum
Siyah saçlarını kokladığımı
Her gece kapını yokladığımı
Aşkını kalbimde sakladığımı
Unutursun diye çok korkuyorum
Kaynak: Aşık Salihi

Ural'ım Ural'ım (Başkurt Halk Yırı)
Ural'ım Ural'ım
Kurgerep yatkan Ural'ım
Nurga sungan tubehe
Küke aşkan Ural'ım

Kızıltuğ'um çilem yetti
Herkes bir şey aldı gitti
Aramızda çalı bitti yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum

Kızarıp koyaş kalkanda
Hayrap karşılar koştayım
Tonyorap koyaş batkanda
Hayrap o zata koştarım

Söz: Ali Kızıltuğ

Hine danlayyır zarım
Hine maktayyır zarım
Hinbitminen töyegem
Hine höye yüregem
Ural'ım Ural'ım

Unutulmuyor (Senin Sözlerin)
Senin sitemlerin senin sözlerin
Bana gönderdiğin solmuş güllerin
O acı sözlerin yaşlı gözlerin
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Kaynak: Salavat Yulaev
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Sayfa 13

Urce

Bağlantı

Wui de urce urce Heyderê (cigerê) mı sodıro
Serê xu wedarê bano ander gıno bê mıro

Kaynak: Abdülvahap Sait

Wui de me ke me kê bırou (xayino) zalımo me kê
Qemisê Heyderê me be Heyderê mı jükeko
Torınde bı veso bıra koura cero
Estemolla tel amu gereko cınaza Heyderê mı bero
Kaynak: Zeynel Kahraman

Urce (Türkçe)
Kalk Haydar’ım kalk sabah oldu
Başını kaldır ev sanki bana mezar olmuş
Ah yapma yapma zalim kardeş yapma
Haydar’ıma kıyma Haydar’ım biriciktir
Yanası Torınde kardeş dağın yamacında
İstanbul’dan telgraf gelmiş
Haydar’ımın cenazesi gelecek
Kaynak: Zeynel Kahraman

Urfa Bir Yana Düşer
(Bağlantı)
Süseni mahmur yakası
Yoktur o yarin vefası
(Çoktur o yarin cefası)
Hacı molla seyit babası
Diye diye dilden oldum
Baka baka gözden oldum
Diye diye dilden oldum
Seve seve candan oldum
Urfa bir yana düşer
Zülüf gerdana düşer
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
Bağlantı
Aparın posta meni
Yetirin dosta meni
Yardan bir haber aldım
Bırahtı yasa meni

Urfa Dağlarında Gezdiğim Çağlar
Urfa dağlarında gezdiğim çağlar
Virana dönmüştür o güzel bağlar
Anneler bacılar derdime ağlar
Söyleyin anneme kara bağlasın
Oy nedim nedim arkadaş nedim
Kaderim böyleymiş kime nedeyim
Urfa'nın önünde kavga kuruldu
Kurşun ata ata kolum yoruldu
Söyleyin dayıma Ali vuruldu
Söyleyin anneme kara bağlasın
Oy nedim nedim arkadaş nedim
Kaderim böyleymiş kime nedeyim
Kaynak: Hamza Şenses

Urfa Kurtuluş Marşı
Dağlarda uğuldar göklerde gürler
Yankılar durmadan söyler o günü
Urfa'yı bir daha kükrer görürler
Her Onbir Nisan'da anarken dünü
Tarihe nişandır kurtuluşumuz
Bize armağandır kurtuluşumuz
Bir eşsiz destandır kurtuluşumuz
En büyük şerefdir Türk oluşumuz
Kaynak: Hulusi Kılıçaslan

Urfa Semahı (Ağırlama Bölümü) 1
Devredip gezersin darı fenayı
Devre diyarına vardın mı durnam
Medayin şehrinde Fatma anayı
Makamı ordadır gördün mü durnam
Biz debeli dedik bizden uluya
İmam alıp ikrar verdik Veli'ye
Necef deryasında İmam Veli'ye
Bu deryaya yüzler sürdün mü durnam
Kaynak: Mehmet Acet
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Urfa Semahı (Ağırlama Bölümü) 2
Çağrışa çağrışa havada durnam
Bağdat'tan mı geldin ağzında hurma
Emanetim size sılama uğra
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Ali'nin çağırdığı yere varalım
Kaynak: Mehmet Acet

Sayfa 14

İmam Cafer Kazım Musa'yi Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme
Muhammedim der ki didadım Hak'tır
Takinaki askeri Errahmahımdır
Severim mehdiyi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme
Kaynak: Mehmet Acet

Urfa Semahı (Çark Bölümü) 2

Urfalıyam Ağam Ben

Derdim ondur çün dokuzu deyemem ağ yare ben
Sekizinde kaldı aklım yedide avare ben

Urfalıyam ağam ben
Her derde ortağam ben
Her derde ortağam ben
Her derde ortağam ben

Çün altısı bende ise beşte çekmenem elem
Dörtte hudamlut feylerse üçte bulam çare ben
Der Nesimi çün bu gönül ikilikten hali değil
Olsa hepten yalvarıram gece gündüz bire ben
Kaynak: Mehmet Acet

Urfalıyam ben özüm
Kulak ver dinle sözüm
Urfa biz siye kurban
Evvel başta ben özüm

Urfa Semahı (Çıkış Bölümü)

Urfalıyam Bahçalıyam Bağlıyam

Eğer gider isen dost ellerine
Bir namemiz vardır alın durnalar
Hub tellerine aratıp aratıp
O piri piri bulun turnalar

Urfalıyam bahçalıyam bağlıyam
Kurşun değdi yüreğimden dağlıyam
Bir yar için kollarımdan bağlıyam

Aklım aldı sevdiğimin mevali
Gitmez derunumdan aşkın hayali
Görmeden geçmeyin nuru cemali
Varın divanına durun durnalar

Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Duman çökmüş bu dağların başına
Arzumda kaldı toprağına taşına
Benim değil cümle alem başında

Kaynak: Mehmet Acet

Urfa Semahı (Duvaz İmam)
Medet Allah himmet ya Ali
Bizi dergahından mahrum eyleme
Pirim hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Bizi dergahından mahrum eyleme
Hasan'ın aşkına kılarım zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Alemin canısın cana bibari
Bizi dergahından mahrum eyleme
Zeynel'in canına kıldılar ceza
Muhammet Bakırdır sırrı mürteza
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Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Giydirmişler boyluda boylu sevayı
Nesen gelin oldun ne ben güveyi
Zindan ettin bana yalan dünyayı
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Annem beni güldürmedi gülmesin
Sıtmalar tutsun kollarımda ölmesin
Benden başka evlat yüzü görmesin
Değmen çeksin cezasını gönlümün
22.10.2019 16:20:24

Ezgi Diyarıdan Türküler

Urfalım gel bahçalım gel
Akşam namazında yaktım fenerim
Köşeleri fırıl fırıl dönerim
Hem ayrılık hem hasretlik çekerim
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Sayfa 15

Ağam çiğköfte oldu
Paşam ayranlar doldu
Vur sazının teline loy
Bilmem siye ne oldu
Urfa Urfa överler
Güzelleri severler
Bizde adet böyledir
Hem çalar hem söylerler
Bağlantı

Urfalıyam Dağlıyam

Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam dağlıyam
Bahçeliyem bağlıyam

Urfalıyam Ezelden

Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Ben yarimden ayrıldım
Ciğerimden dağlıyam
Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Urfa'nın bedenleri
Çevirin gidenleri
Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Vurun vurun öldürün
Yari terk edenleri
Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay

Urfalıyam ezelden
Gönül geçmez güzelden
Göynümün gözü çıksın
Sevmez idim ezelden
(Bağlantı)
Ağam (Anam) olasın (olasan) Ömer
Paşam (Babam) olasın (olasan) Ömer
Yetim (Bensiz) kalasan Ömer
Benim (Yetim) olasan Ömer
(<i>TRT Arşivinde bulunmuyor</i>)
Urfa bir dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Urfayı hak saklasın
Bir yarim var içinde
Bağlantı
Urfa bir yana düşer
(Antep bir yane düşer)
Zülüf gerdana düşer
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
Bağlantı

Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam Ezelden
Urfalıyam azaldan
Goynüm geçmez güzelden
Göynümün gözü çıksın
Sevmeseydin ezelden
(Bağlantı)
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Dağdan akıyor seller
(Dağlardan akan seller)
Sallanır (Dökülmüş) sırma teller
Yüreğin taştan mıdır
Bana acıyor eller
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
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Sayfa 16

Urfalıyam Gül Nedim

Senin için kazanmışım akçalar

Urfalıyam gül nedim
Ben yarıma gül edim
Yar yanağında gül açmış(lo)
Gül içinde gül dedim

Yeniden duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpikleri belalı

(Bağlantı)
Eli kınalı yarim
Yüzü duvaklı yarim
Allıda yazmalı yarim
Burnuda hızmalı
Urfalıyam tahtım yok
Tüfengin var rahtım* yok
Yar göğsüne ben dolmuş
Bir ben kadar bahtım yok
Bağlantı
Urfalıyam ağam ben
Herderde ortağam ben
Yar senden ayrılalı (lo)
Ölmemişem sağam ben
Bağlantı
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Urfamızın Dört Etrafı Bahçalar
Urfamızın dört etrafı bahçalar
Yar oturmuş pencereme saz çalar
Senin için kazanmışam akçalar
(Bağlantı)
Yenide duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpiklerin belalı
Urfamızın bahçaları bir sıra
Kara gözlüm kalk gidelim kasıra
Son verelim şu yirminci asıra
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Urfamızın Etrafında Bahçeler
Urfamızın etrafında bahçeler
Yar oturmuş pencerede saz çalar
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Urfamızın bahçeleri bir sıra
Ela gözlüm gel gidelim Mısır'a
Seyredelim şu yirminci asıra
Yeniden duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpikleri belalı
Kaynak: Fatih Yükselmiş

Urganları Ulalı
Urganları ulam ulam ulalı
Erkeçleri baş pınardan sulalı
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah
Topla yarim avlunuzun taşını
Gurban olam sil gözünün yaşını
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah
Benim yare gönderdiğim bir kutu
Kutunun içinde üç türlü koku
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah
Kaynak: Yusuf Şehirlioğlu

Usandığım Olur Bezdiğim Olur
Usandığım olur bezdiğim olur
Bazı cananımdan bazı canımdan
Oturduğum olur gezdiğim olur
Birleşip yar ayrıldıkça yanımdan
İçmeye uşşaksın kanın kanmaz mı
Aşığın yanar da kendi yanmaz mı
Acep arlanmaz mı yar utanmaz mı
Ruz u şab gözümden akan kanımdan
Ağyar sözlerine asla kanmayım
Her ne söyler ise doğru sanmayım
Nasıl söylemeyim nasıl yanmayım
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Sayfa 17

Fahri yavrum uçtu aşıyanımdan

Fikri bir karıştan bıktım usandım

Kaynak: Aşık Fahri

Elma satar elmas tüccarı gibi
Ekranda namı var soytarı gibi
Zorlasan aklını görüncek dibi
Yapmacık duruştan bıktım usandım

Usandım (Keşke Gelmeyeydim)
Keşke gelmeyeydim fani dünyaya
Bu çekilmez hallerinden usandım
Gönül verdim bir vefasız Leyla&#8217;ya
Mecnun oldum çöllerinden usandım
Sefaleti yoksulluğu arama
Onun için can dostumla yaramam
Sıkıntı çoğalır eve varamam
Nazlı yarin dillerinden usandım
Gulfani'yim senin çilen bitmiyor
Yaktığım ocakta duman tütmüyor
Sılam bile gayrı kabul etmiyor
Şu gurbetin yollarından usandım
Söz: Aşık Gulfani

Usandım (Şu Dünyaya Geldim)
Şu dünyaya geldim sanki kar ettim
Bomboş yere geze geze usandım
Kar edeyim dedim hep zarar ettim
Dertlerimi yaza yaza usandım
Devran-ı alemde hep boş dolaştım
En sonunda hiçbirşeye ulaştım
Hayat ile hiç durmadan güleştim
Ben kendimi eze eze usandım
Fikrettim her zaman teşvike kaldım
Benliği taşlardan taşlara çaldım
Nefsimin elinde oyuncak oldum
Bedenime kıza kıza usandım
Emini toprağı öpeyim dedim
Dostluk tohumunu serpeyim dedim
İmar edip gönül yapayım dedim
Gönülleri boza boza usandım
Kaynak: Aşık Emini

Usandım (Ümitsizlik Olmaz)
Ümitsizlik olmaz bizim kulvarda
Patika buluşur geniş bulvarda
Tavuk çobanının aklı davarda
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İsteksiz avcılar kendini vurur
Acemi şoförüm yeşilde durur
Yanlış iğne yapan kendi kudurur
Zoraki varıştan bıktım usandım
Sözler zarif idi eskiden mirim
Şimdi şer satanlar alıyor pirim
Taş artık soframda sanki bir dürüm
Hakir bir gülüşten bıktım usandım
Şekile bakıp da huy kapan onlar
Azcık kafa yoran mesajı anlar
Ey! Körle yatıp da şaşı kalkanlar
Akılsız yarıştan bıktım usandım
Yolda zor yürürsün gökte uçarsın
Kartal pençesiyle yere kaçarsın
Traktörün ile yelken açarsın
Yokuşa sürüşten bıktım usandım
Yemi biten karga yenisin arar
Paylaşılcak tarla verilmiş karar
Malkoç Ali aklı boşa mı yorar
Bombalı barıştan bıktım usandım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Usandım (Vatanım Vatanım)
Vatanım vatanım vatanım yoktur
Yürü yalan dünya senden usandım
Çektiğim emekler hep hiçe gitti
Vücudun içinde candan usandım
Kadalı kavgalı bu benim başım
Durmadan akıyor didemden yaşım
Yüklendi barhanam hani kardaşım
Ağlama gözlerim senden usandım
Yüklettin yükümü kalmasın deyi
Demir hat çekilmiş zalimin yayı
Dolandım da geldim vatanım deyi
Arada söylenen dilden usandım
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Der Said'im bu gün bana ne oldu
Şu çeşmi giryanım kan ile doldu
Saatim ay oldu günüm yıl oldu
Gelip geçmez kara günden usandım
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Usandım Senin Elinden
Usandım senin elinden oy oy
Deli gönül abdal gönül
Gidemem gurbet elinden zalim
Deli gönül abdal gönül vay
Aşkile kendin öğersin
Döner bağrını döğersin
Sen kimi görsen seversen zalim
Deli gönül abdal gönül vay
Kaynak: Mahmut Erdal

Usandım Yar (Hasret Kaldım)
Hasret kaldım gül yüzüne
İnandım tatlı sözüne
Yalan söyledin yüzüme
Usandım yar usandım yar usandım yar
Ne yaptım neyledim sana
Bak ararım yana yana
Perişan oldum divane
Usandım yar usandım yar usandım yar
Genç yaşta gittim askere
Sağ olan alır teskere
Acı çektim boş yere
Usandım yar usandım yar usandım yar
Kaynak: Özden Sezer

Usanmaz (Gönül Perişandır)
Gönül perişandır çarhın elinden
Akar boz bulanık selden usanmaz
O kimdir bülbülü gülden ayıran
Bülbül figan eder gülden usanmaz
Kani hakka doğru gelip göçenler
Yol deyince serden candan geçenler
Hızır'ın elinden dolu içenler
Gezer dağı taşı belden usanmaz
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Sayfa 18

Akar gözlerimden kan ile yaşlar
Hep başıma geldi gördüğüm işler
Seherden erlere bezirgan işler
Çekilip gidiyor yoldan usanmaz
Bu aşkın elinde dertlerim biter
Ben derman ararken efkarım artar
İkrarlar bendolmuş bir dilden öter
Arı hizmet eder baldan usanmaz
Kul Ahmet'im hizmet eyle canana
Dost kabından içip içip kanana
Gün be gün hak için deyip yanana
Erişir didara kuldan usanmaz
Kaynak: Kul Ahmet

Usta İle Çırak
Yeter kandırıp durma
Yerden yerlere vurma
Gönül zevki sefada
Çalar nağara zurna
Çalar davulla zurna
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan
Akıl pazar can pazar
Sonradan görmüş azar
Her işin ehli karı
Acemi okur yazar
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan
Bir usta üç beş usta
Selamlar eşe dota
Öyle bir zamandayız
Cümbür cemaat hasta
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
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Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan

Sayfa 19

Kaynak: Abdulkadir Algın

Malkoç Ali şehir havası koklar
Hormonlu gidişat tekeri tekler
Bu milleti ancak milli ruh paklar
Ziyneti yabani ilden utandım

Ustasıyam (Göğceli Elesker)

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Başına döndüğüm ay nazlı dilber
Beni bağban eyle gül ustasıyam
Susmasın konuşsun o şirin diller
Ben cevap vermeye dil ustasıyam

Utansın (Konuşalım Dostlar)

Senden başka kimse gelmez aynıma
Gel kulaç kolların dola boynuma
Kız helalım gibi gel gir koynuma
Gerdana dizmeye tel ustasıyam
Elesger'i saldın dilden dillere
Ağlayı ağlayı düşem yollara
Başım alam gidem gurbet ellere
Hem yolcuyum hem de yol ustasıyam
Kaynak: Ferman Baba

Utandım (Bal Arısı)
Bal arısı can dişinde işledi
Ayıya sunulan baldan utandım
Gündüz hayal etti gece düşledi
Yardıma koşmayan koldan utandım
İlgi ister bebe gibi kucaktan
Sütü kaynar taşar her gün ocaktan
Bu yanda ekinler yandı sıcaktan
Boşa akıp giden selden utandım
Söze gölge düşer baskın imalar
Başka tele vurgu yapar temalar
Aynaya akseden bildik simalar
Dilinde diken var gülden utandım
İnsanlık bir şeref sunulmuş bize
Bin bir nakış sanat çizildi yüze
Sanki nazar değdi gelindi göze
Sürüye karışan kuldan utandım
Bu topraklar ne insanlar büyüttü
Bir hortum geldi de her şeyi yuttu
Asırlık beşiğe koydu uyuttu
Çömlek bile olmaz kilden utandım
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Konuşalım dostlar ne oldu bize
Zam zulüm ülkeyi getirdi dize
Gözü açık üç beş tane densize
Bankaları peşkeş çeken utansın
Ekonomi darda sıkın kemeri
Bu ülkenin yoksulluk mu kaderi
Emekli olmadan kazın mezarı
Bizi bu hallere koyan utansın
Yolsuzluk yapana Avrupa reva
Bu nasıl kanundur bu nasıl dava
Bir tepsi baklava yırmı yıl ceza
Hukuk devletiyiz diyen utansın
Gerçek değerler de hiçe sayıldı
Satanizm inanç oldu yayıldı
Bıyıklar kesildi saç uzatıldı
Kulağına küpe takan utansın
Arı dedik iğne yaptı ağzıdan
Kırat dedik tekme yedik omuzdan
Bozkurt dedik geldi sıktı boğazdan
Bu kokmuş çürümüş sistem utansın
Altı oku sapladılar baraja
Refahı kapatıp çektik garaja
Yazıcıoğlu'nu koyduk bağaja
Önünü görmeyen düzen utansın
Kul Akın gerçeği söyledi yazdı
Kimi bana güldü kimi de kızdı
Kimi aç kimi tok insanlar azdı
Demokrat ülkeyiz diyen utansın
Kaynak: Akın Kızılateş

Uyan (Bu Uykudan)
Bu uykudan böyle bir ses
Duy uyan etme uyan
Uyku bir can olsa bile
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Kıy uyan gardaş uyan
Uyku tembel niyetidir
Aç gözünü hayat nedir
Gittiğin yol çok kötüdür
Çay uyan halkım uyan
Ateş düşmüş döşeğine
Sen gene uyursun gene
Elini vicdan üstüne
Koy uyan nolur uyan
Kazanmadan yemek ayıp
İnsan hakkı olur kayıp
Tek benim sırtımdan soyup
Doy uyan yapma uyan
Uyuyanın kazancı olmaz
İnsana bir vefa gelmez
Bir daha Mahzuni gelmez
Say uyan dostum uyan
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Uyan Alim (Evimizin Önü Kavak)
Evimizin önü kavak
Kavaktan dökülür yaprak
Elim kına yüzüm duvak
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü ceviz
Cevizin içini yeriz
Sanki bizde gelin miyiz
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Altın kemer ince belde
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü fındık
Fındığın dalını kırdık
Sanki bizde gelin olduk
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü meşe
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Sayfa 20

Sana vardım koşa koşa
Ümitlerim çıktı boşa
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Gökte yıldız beşyüzelli
Elim kına saçım telli
Gelin oldum nerden belli
Uyan Alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Evimizin önü kamış
Uzar gider vermez yemiş
Allah seni bana vermiş
Uyan Alim sabahlar oldu
Gün doğmadan neler oldu
Alimin bindiği atlar
Gül menekşe kokan atlar
Koynuna girmesin yatlar
Uyan Alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Evimizin önü yazı
Yazıdan gelir kuzu
Seccadeden kaldır yüzü
Uyan alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Kaynak: Konya Halkiyatı

Uyan Çoban Sürüde Kurt Var
Uyan çoban uyan sürüde kurt var
Mor koyun yaralı kuzu perişan
Sakiler inliyor sızlıyor dağlar
Mecnun çöle dargın yazı perisan
Canavar bürünmüş kuzu postuna
Karışmış sürüye canlar kastına
Hakim defterini yazmış üstüne
Ciğer pare pare sizi perişan
Gemiler delinmiş yelkeni berbat
Zehire garkolmuş misk ile şerbet
Sanma ki dünyanın sultanı rahat
Bazan dalgın gezer bazı perişan
Uyan çoban uyku zarar getirir
Her taşın başında bir kurt oturur
Sürmeli yavruyu alır götürür
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Parça parça koyma bizi perişan
Yabaniler gezer dostun bağında
Mecnun dolaşmıyor Leyla dağında
Halden hale girdim gençlik çağında
Mahzuni yan yatar sazı perişan
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Uyan Derim Uyanmaz
Ciğerime ateş attım hiç sönmez
Uyan derim kara gözlüm uyanmaz
Benim sana yandığımca el yanmaz
Uyan derim saçı sünbül uyanmaz
Gaflet bastı ben uykudan uyandım
Dirsek verdim yastığıma dayandım
Kimse yanmaz ateşine ben yandım
Uyan derim mahmur gözlüm uyanmaz
Sabah oldu tan yerleri atıyor
Bütün kuşlar destur almış ötüyor
Herkes sevdiğini almış yatıyor
Uyan derim saçı leylam uyanmaz
Sabah oldu tan yerleri ışıdı
Garip hocam minarede ışıdı
Benim yarim şu alemde baş idi
Uyan derim kömür gözlüm uyanmaz
Çağırın vefasız yarimi gelsin
Arasın derdimin çaresin bulsun
Olursa bir imdat mevladan olsun
Aşık Said buna kimse dayanmaz
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Uyan Ey Divane Gönül
Uyan ey divane gönül
Ne yatarsın deli gibi
Geldi bahar öter bülbül
Açıl bahar gülü gibi
Açtı mor sümbüllü bağlar
Sular şarıl şarıl çağlar
Giydi atlas süsü bağlar
Her yer yeşil halı gibi
Açma eski yaraları
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Ara yeni çareleri
At üstünden karaları
Gezip durma deli gibi
İşti budur necat yolu
İster sağ ol ister ölü
Çalış da biriktir pulu
Kalma sultan kulu gibi
Serme boş tekkeye postu
Her yerde kazan bir dostu
Zuhuri kalk ayak üstü
Ne yatarsın ölü gibi
Kaynak: Aşık Zuhuri

Uyan Ey Gözlerim
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten
Alem ruşen oldu vakit şafaktır
Günde yüz bin katar geliben geçer
Fanidir bakaye göçmesi haktır
Ömrüm bir bahardır cismim bir yaprak
Bir gün gazel olur döker al yaprak
Ayağım altında bastığım toprak
Akıbet serimden üst olacaktır
Hıfzı çok eğilme kaddin eğersin
Felek koymaz dal budağın göğersin
Gönül yücelenme kabre değersin
Bir kürek topraktır yerin alçaktır
Kaynak: Recep Hıfzı

Uyan Gözlerine Kurban Olduğum
Seher yeli ile seslerim seni
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yastıktan usanmış boynum kol ister
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yastıktan alçak mı kadrimiz bizim
Gel baş koy sevdiğim yetmez mi dizim
Daha doğmaz mısın seher yıldızım
Uyan gözlerine kurban olduğum
Ben ağlar çekerim gam bülbül gibi
Sen şad ol da açıl kızıl gül gibi
Baş ucunda yalvarırım kul gibi
Uyan gözlerine kurban olduğum
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Ya uyan ya gel al beni koynuna
Süsen gibi sarılayım boynuna
Uyku nedir aşıkların aynına
Uyan gözlerine kurban olduğum
İşitir sedamı uyanır mısın
Yok yere kanıma boyanır mısın
Bu aşk sende olsa dayanır mısın
Uyan gözlerine kurban olduğum
Ağladım sızladım yandım bir vafir
Kız senin ettiğin eder mi kafir
Garibim bir gece sana misafir
Uyan gözlerine kurban olduğum
Kafir isen o dine de gireyim
Mümin isen gel murada ereyim
Bir kez gül cemalin göster göreyim
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yatardım gaflette sen uyandırdın
Kerem gibi beni yaktın yandırdın
Rengimi sarıya sen boyandırdın
Uyan gözlerine kurban olduğum
Kaynak: Recep Hıfzı

Uyan Gözü Mestan Uyan
Uyan gözü mestan uyan
Çok uyumak ömre ziyan
Uyan yastığına dayan
Ne düş gördüm eyle beyan

Sayfa 22

Yanıp sineme dayandı
Herkesin dostu uyandı
Uyan gözü mestan uyan
Kaynak: Köroğlu

Uyan Halkım Uyan
Bir uykudan böyle bir ses
Duy uyan etme uyan
Uyku bir can olsa bile
Kıy uyan gardaş uyan
Uyku tembel niyetidir
Aç gözünü hayat nedir
Gittiğin yol çok kötüdür
Cay uyan halkım uyan
Ates düşmüş döşeğine
Sen gene uyursun gene
Elini vicdan üstüne
Koy uyan nolur uyan
Kazanmadan yemek ayıp
İnsan hakkı olur kayıp
Tek benim sırtımdan soyup
Doy uyan yapma uyan
Uyuyanın kazancı olmaz
İnsana bir vefa vermez
Bir daha Mahzuni gelmez
Say uyan dostum uyan
Yeter artık uyuduğun
Sen de ögren sen de uyan

Ne yatarsın sabah oldu
Hep alem nur ile doldu
Karlı dağlar revnak buldu
Uyan gözü mestan uyan

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Boyuna allar biçildi
Aşkına camlar içildi
Hacet kapısı açıldı
Uyan gözü mestan uyan

Kalmışsın derin uykuda
Uyan hele gülüm uyan
Ayrılık denen korkuda
Uyan hele gülüm uyan

Ferah geldi her bülbüle
Çiy düşmüş kırmızı güle
Kalk Allah'tan hacet dile
Uyan gözü mestan uyan

Gönder selamını gelsin
Ta gurbette beni bulsun
Tek derdin ayrılık olsun
Uyan hele gülüm uyan

Köroğlu'nun bağrı yandı

Ben kaldım böyle burada
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Uyan Hele Gülüm Uyan
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Dumanlı dağlar arada
Aç gözün erek murada
Uyan hele gülüm uyan
Bahçıvan yerde karınca
Ağlar güneş kararınca
Gönül geceye varınca
Uyan hele gülüm uyan
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Uyan Osman'um Uyan
Uyan Osman'um uyan
Kuşluğa geldi mallar
Osman'un senden sonra
Veran kalsun bu dağlar
Koyin kalkti gideyi
Sabanun çizesine
Uyan Osman'um uyan
Cinlaklarun sesine
Osman'um seni arar
Hem yaylalar hem dağlar
Babanun gözi yaşli
Anan geride ağlar
Kaynak: Servet Çomoğlu

Uyanalım Uyaralım
Bırakın şu gam kederi
Uyanalım uyaralım
Boş durmanın değil yeri
Uyanalım uyaralım
Bu ne zalim belalı baş
Ne bir ekmek ne sıcak aş
Sokakta aç gezen kardaş
Uyanalım uyaralım
Köyümüzün gelin kızı
Uyanın göreyim sizi
Kimiz alem görsün bizi
Uyanalım uyaralım
İnsanız biz demek için
İnsan gibi yemek için
Hakkı hak eylemek için
Uyanalım uyaralım
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Sayfa 23

Kaynak: Aşık Davudi

Uyandım Gafletten
Uyandım gafletten oldum perişan
Bir nur doğdu alemler oldu ürüşan
Selam verdi geldi üç-beş dervişan
Lisanları bir hoş sedasın tek tek
Lisanları bir hoş eyler avazı
Onlarda mevcuttur ilm-ü el fazı
Dediler: Vaktidir kılak namazı
Aldılar abdestin edasın tek tek
Aldılar abdesti uyandım habran
Aslımız yapılmış hak ü turabtan
Üç harf okuttular yeşil yapraktan
Okudum harfini noktasın tek tek
Okudum harfini zihnim bu!andı
Yalelerim göz göz oldu sulandı
Baktım çar etrafa kadeh dolandı
Nuş ettim kırkların mahlesin tek tek
Nuş ettim badesin gördüm rengini
Tam on sekiz saat sürdüm cengini
Yar yüzünde saydım üç beş bengini
Halhalın altında hırdasın tek tek
Dediler: Sümmani gel etme meram
Adamı çürütür dert ile verem
Sen içün dünyada kavuşmak haram
Hüdam böyle salmış kalemin tek tek
Kaynak: Aşık Sümmani

Uyandım Gözümü Açtım
Uyandım gözümü açtım
Gözlerim mahmur bakıyor
Susamıştım bir su içtim
Suyumuz yarpuz kokuyor
Kalkıp hanıma varayım
Saat kaç onu sorayım
Birde gördüm ne göreyim
Hanım çamaşır yıkıyor
Yekinip aptestim alsam
Gönlümce namazım kılsam
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Sonra işi elde bulsam
Zaman durmadan akıyor
Hanım dedi vakit kuşluk
Kuşluğun önüyse boşluk
İş gören bu gönül hoşluk
Güneş dağları yakıyor

Sayfa 24

Uyandım sabah ile
Göz yaşım sile sile
Ecel kapımı çaldı
Ağlıyorum nafile
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada

Ferman Baba gör halini
Yoğur iş denen balını
Güneşe vermiş dalını
Hanıma türkü okuyor

Elimde yeşil güğüm
Yara yetmiyor gücüm
Yar gurbet ellerinde
Ağlıyorum dilsizim

Kaynak: Ferman Baba

Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada

Uyandım Ki Esiyor Bad-ı Firkat
Uyandım ki esiyor bad-ı firkat
Dediler geçti mübarek ramazan
Gazel olsun gönül ey bad-ı saba
Dalından uçtu mübarek ramazan
Gün ayrılık günüdür ağlaşalım
Hoş hatır isteyip halallaşalım
Ne mümkündür tozuna ulaşalım
Firkate gitti mübarek ramazan

Elinde yeşil fincan
İçim kan ağlar hicran
Yar gurbet ellerinde
Dayanır mı buna can
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada

Uyanıktır (Uyan Bir Kere Kıl İdrak)

Çarkı felek bir kararda kalır mı
Geçti geçen günler geri gelir mi
Görüşmek bir daha kısmet olur mu
Ah vah gitti mübarek ramazan

Uyan bir kere kıl idrak
Gani süphan uyanıktır
Ezelden kuhni zatından
Veli her an uyanıktır

Gülşen-i vatanda o bir gül idi
Geç açıp tez solan bir sümbül idi
Okuyanı hakikat bülbülüdü
Feryada gitti mübarek ramazan

Sıva endişesin atan
Marifet kenzine batan
Hakikat rahını tutan
Kamu irfan uyanıktır

Onbir ayda geliyor yollar irak
İşte şimdi binmişdir gider burak
El firaku el firaku el firak
Elveda gitti mübarek ramazan

Huda haffından ol dağlar
Ruz-i şeb daim ağlar
Gözünde yaşları çağlar
İdar giryan uyanıktır

Uyan Hıfzı günah kaldı gün geçti
O mah-ı mağfiret rahman'a göçtü
Ne çare fırsatın elinden uçtu
Hasretle gitti mübarek ramazan

Semada cümle melekler
Dahi deryada semekler
Dolanır bunca felekler
İder devran uyanıktır

Kaynak: Recep Hıfzı

Uyandım Sabah İle
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Seherde açılır güller
İdemez vasfını diller
Anın meftunu bülbüller
Kılar efgan uyanıktır
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Eleste bezm-i ayetine
Bakın nur-i sıfatına
Hudanın şem-i zatına
Olan pervan uyanıktır
Elemi aşkıla meczup
Ki iğndellah ola merğup
Utan ki yattın ey Mahcup
Nice hayvan uyanıktır
Kaynak: Aşık Mahcubi

Uyansaydın
Dedim sana dinleseydin
Dostun düşmanın bilseydin
Böyle olmadan ölseydin
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
N'olur dostum uyansaydın
Yakınından uzak gittin
Puştlar ile cirit attın
Batakhanelerde yattın
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Türkçe bilmem dönmez dilim
İsterdim yolunda ölem
Sana neler neler dedi dilim
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Hürmet etmedin yaşıma
Dedin karışma işime
Gittin puştların peşine
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Puştu koydun dost yerine
Hile düşündü karına
Kafan gelmedi yerine
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
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Sayfa 25

Böyle olmadan ölseydin
N'olur dostum uyansaydın
Bacı dedi etti hile
Böylesine lanet ola
Altın idin döndün pula
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Seninle turnalar yaptı
Doydu karnı seni tepti
Bacı dedi gizli öptü
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Malatya'da seni gördüm
Ah çekip bağrıma vurdun
Seni körler ile gördüm
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
Ah Mahzuni uyansaydın
Veysel dinlesin sözümü
Sana bağladım özümü
Benden ayırdın izini
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Ölüm bile bana haktır
bunların birisi boktur
Pirsulat'ınım diyen çoktur
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Mektup yazarsın Veysel'e
Hayinlerle gittin yola
Nesimi'yi dönderdin lala
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
Ah Mahzuni uyansaydın
Söz: Aşık Nesimi Çimen
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Uydum Yarin Sözüne
Uydum yarin sözüne
Çıktım yayla düzüne
Bulamadım yarimi
Rastlamadım izine
Ey yaylalar yaylalar
Yarim burdan geçti mi
Buzlu buzlu sulardan
Kana kana içti mi
Ey yaylalar yaylalar
Başı duman yaylalar
Ey kız senin yüzünden
Nedir kaldığım hallar

Sayfa 26

Aman yar canım yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Aman aman yar yar
Canım gülüm yar yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Kaynak: Kazım Sanrı

Uykudan Uyanmış
Uykudan uyanmış gözleri bir hoş
Dedim sarhoşmusan söyledi yoh yoh
Ağ elleri boğum boğum gınalı
Dedim yar bayram mı söyledi yoh yoh

Uydurmuş

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır
Dedim artık var mı söyledi yoh yoh

Lavantalar kokuşturmuş
Ne de güzel yakıştırmış
Bugün biraz çekiştirmiş
Huri mensuba uydurmuş

Dedim ölüm vardır dedi aynımda
Dedim zulüm vardır dedi boynumda
Dedim ak memeler dedi koynumda
Dedim ver ağzıma dedi ki yok yok

Kısa kesmiş saçlarını
Hak ey etsin suçlarını
Zülüfünün uçlarını
Ah u kemana uydurmuş

Dedim Erzurum nedir (nen) dedi ilimdir
Dedim gider misin dedi yolumdur
Dedim Emrah nedir (nendir) dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yoh yoh

Kaynak: Hikmet Tanyaş

Nazları var samur yelek
Dize kadar ipek çorap
Bu ne haldir aman yarab
Ay-ı figana uydurmuş
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Uykuda Mısın Sevgili Yarim
Uykuda mısın sevgili yarim uyan uyan
Aç pencereni göreyim yüzünü uyan uyan
Aman yar canım yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Aman aman yar yar
Canım gülüm yar yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Horozlar ötmeden gün ışımadan
Eller duymadan usul usul bana gel bana gel
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Kaynak: Erzurumlu Emrah

Uykudan Uyanmış -OrjSeherde uyanmış gözleri mahmur
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
Ak elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yoh yoh
Dedim duman nedir dedi aynımda
Dedim zulüm vardır dedi boynumda
Dedim gül memeler dedi koynumda
Dedim ver ağzıma dedi ki yok yok
Dedim ala nedir dedi gözümdür
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Dedim şeker nedir dedi sözümdür
Dedim alma nedir dedi yüzümdür
Dedim öpeyim mi söyledi yok yok
Dedim pişen nedir dedi zulümdür
Dedim zulüm nedir dedi ölümdür
Dedim Emrah neyin dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yok yok
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Uykular Geldi De Kovdumu Gözüm
Ne isyan edersin zülfü sırmalım
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Ahfalın ataşın yakar sinemi
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Sular inişine durmaz akarken
Kara bulutlarda şimşek çakarken
Gece karanlığa çıra yakarken
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Besmeleyi çeksem aşın dibinde
Sevdam gizli kaldı kaşın dibinde
Hayalin uyutmaz taşın dibinde
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Sevdam yatar sıra sıra toprakta
Gizlidir görünmez yara toprakta
Kuş tüyü yastıkta kara toprakta
Uykular geldi de kovdumu gözüm

Sayfa 27

Yar aşkına düşeli
Bir yuvasız guş oldum (Amanin)
(Bağlantı)
Mili mili millidir
Gocuman gız dudu dudu dillidir
Başında on yedi güllüdür
Yörüşünden bellidir
Cilve nazına
Ben yandım deyze gızına
Gocuman gız ben seni gaçırcem
Buban gelsin sözüme
Şu dağlar oyum gibi (Haydi haydi)
Meşesi boyum gibi
Bizim köyün gızları
Gınalı goyun gibi (Amanin)
Bağlantı
Kaynak: Özay Gönlüm

Uzaklardan Bir Yel Esti
Uzaklardan bir yel esti
Kırdı bütün dallarımı
Kime deyim ne söyleyim
Şu perişan hallarımı

Kaynak: Aşık Sefai

Yine efkar bastı beni
Pazarlarda sattı beni
Mansur gibi götürüp de
Dar'ağcına astı beni

Uyuklama Sevdiğim

Kaynak: Sabit İnce

Uyuklama Sevduğumda Ruya Görurusun Ruya
Şeker Olsam Da Düşsam Da Yarun İçtuğu Suya

Uzakların Türküsü

Sabahtan Kalktum Baktum Da Hoca Ezan Okuyi
Kimse De Bulamadum Da Yarda Olan Kokuyi

Karanlık bir akşam üstü
Hüzünlü gezer olmuşum
Gözüm dalar uzaklara
Bir rüya olmuşum

Elumde Sari Enam Da Kocagarilar Anam
Gelinler Kızkardaşım Da Kızlara Dayanamam

Uzadım Gamış Oldum

Şehir yanar deniz susar
Fabrikalar zehir kusar
Bize benzemez buralar
Kendime diyar olmuşum

Uzadım gamış oldum (Haydi haydi)
Damladım gumuş oldum

Başından savulan insan
Gündeme gelir bu isyan
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Özdil'im yıpratmış bu can
Bir hayli ziyan olmuşum

Sayfa 28

Söz: Dursun Özdil

Pence vurur göğsün açar
Demircioğlu'm konar göçer
Ben yiğidi bilmez miyim

Uzakta Arama Dertli Ararsan

Kaynak: Köroğlu

Uzakta arama dertli ararsan
Daha benden dertli kul bulamazsın
Söylesem derdimi döksem içimi
Billahi bir çıkar yol bulamazsın

Uzat Ellerini

Bir yanım cehennem bir yanım cennet
Şu yalan dünyada eyleme minnet
Bir kuru canım var o da emanet
Divane gönlümde gül bulamazsın
Küçük Mustafa'yım söylesin dilim
Esti sam yelleri kurudu dalım
Az yaşa çok yaşa ahiri ölüm
Kaçacak göçecek yer bulamazsın

Sonbaharda kurumuş
Bir dalın şifasısın
Seven kalbin uyanıkken
Gördüğü rüyasısın
Uzat ellerini tutayım senin
Gül yaprağı yanaktan öpeyim senin
Beni hasta kabul et otur başıma
Nabzın olup damarında atayım senin

Kaynak: Küçük Mustafa

Gözlerinde ışıltı
Aydınlatır dünyamı
Uyanmaktan korkarım
Böldürtemem rüyamı

Uzaktan Merhaba Olmaz

Kaynak: Kerim Bülbül

Uzaktan merhaba olmaz
Nerde kaldı kabre sığmaz
Güdümen'im az da kalmaz
Ben yiğidi bilmez miyim

Uzayıp Giden O Tren Yolları

Yine kalmış toz içinde
Cümle beden naz içinde
Söz söylenir söz içinde
Ben yiğidi bilmez miyim
Kış kaydını gördüm diyor
Sana haber verdim diyor
Dört kapıya erdim diyor
Ben yiğidi bilmez miyim

Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları
Uğurlar kızları nazlı dulları
Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları
Bir beyaz mendilin sallanışını
Unutmam o gece ağlayaşını
Silemem coşmuşum gözüm yaşını
Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları

Gezer Çamlıbel yolunda
Şeşber takılmış belinde
Al atın gemi kolunda
Ben yiğidi bilmez miyim

Kaynak: Naci Tektel

Bulut olur göğe ağar
Yağmur olur yere yağar
Önünde devrilir dağlar
Ben yiğidi bilmez miyim

Hangi rüzgar atti sizi
Uzaylılar hoş geldiniz
Kurcalardı beynimizi
Uzaylılar hoş geldiniz

Köroğlu der ömür geçer

Urbanız bu mudur asıl
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Uzaylılar Hoş Geldiniz
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Uyruğunuz hangi fasıl
Güneşle aranız nasıl
Uzaylılar hoş geldiniz
Merih mi ay mı iliniz
Söyleyin nasıl diliniz
Sizin de çok mu deliniz
Uzaylılar hoş geldiniz

Sayfa 29

Külhancıya verdik cili
Hamamcının tatlı dili
Peşimbalin al yeşili
Asmanın zamanıdır
Bakır serpoş kalaylandı
Geldi duvara dayandı
Görek kızlar havaslandı
Almanın zamanıdır beğim

Sizde kalp kırmak var mıdır
Adam kayırmak var mıdır
Sağ, sol ayırmak var mıdır
Uzaylılar hoş geldiniz

Kaynak: Muharrem Akkuş

Belediye var mı sizde
Çok şükür o yoktur bizde
Burda çamur ta dizde
Uzaylılar hoş geldiniz

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Toplanır mı sizde parsa
Ayda var mıdır boş arsa
Biz de gelek beleş varsa
Uzaylılar hoş geldiniz

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir anda
Gidiyorum gündüz gece

Söz: Şemsi Yastıman

Uzun Avlu Dar Kapılar
Uzun avlu dar kapılar
Sevinsin yarı tavlılar
Nerede iki evliler
Gezmenin zamanıdır beğim
Külhancıya verdik çili
Hamamcının tatlı dili
Peşimbalın al yeşili
Asmanın zamanıdır beğim
Bakır serpoş kalaylandı
Geldi duvara dayandı
Gören kızlar havaslandı
Almanın zamanıdır beğim
Kaynak: Muharrem Akkuş

Uzun Havlu Dar Kapılar
Uzun havlu dar kapılar
Sevinsin yarı tavlılar
Hele de bu evliler
Gezmenin zamanıdır beğim
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Uzun İnce Bir Yoldayım

Şaşar Veysel bak şu hale
Gah ağaca gah güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Söz: Aşık Veysel Şatıroğlu
Kaynak: Aşık Veysel Şatıroğlu

Uzun Kavak Dalın Sallanıyor
Uzun kavak dalın da sallanıyor
Altında nazlı yarim eyleniyor
Sen güzelsin adın da dilleniyor
İmanım Esma Esma severler yosma
Bu can da sana kurban olsun Esma
Evlerinin önü de nane aman
Ben kül oldum aman yane yane
Severisen gel imane aman
İmanım Esma Esma severler yosma
Bu can da sana kurban olsun Esma
Kaynak: Bilinmiyor

Uzun Kavak Gıcır Gıcır Gıcılar
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Uzun kavak aman gıcır gıcır gıcılar
Yüreğimden aman çıkmaz oldu acılar
Ben ölürsem aman daha benden genci var
İmana gel aman gavur kızı imana
Sen eyledin aman beni mecnun divana
Uzun kavak aman ne uzarsın boyuna
Şeyda bülbül aman yuva yapmış dalına
Hiç mi sevda aman gelmedi başına
İmana gel aman gavur kızı imana
Sen eyledin aman beni mecnun divana

Sayfa 30

Uzun Kavak Selvi Kavak
Uzun kavak selvi kavak dalın kurusun
Yere düşen yapracağın suda çürüsün
Yarimi saranlar bu dünyayı görmesin
(Bağlantı)
Yine akşam ey kız ezan sesi var
Her kızın koynunda eylencesi var
Gel benim zümbüllü gülüm ağlatma beni
Yüreyimde efkar çoktur söyletme beni
Bağlantı

Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Uzun Kavak Gıcır Gıcır Gıcırdar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Ah yüreğimde ince de ince sancı var
Ben ölürsem benden başka kimin var
Dağlar taşlar çöller bize söylesin
Ben gidiyorum kara kömür gözler aylesin
Bir gemim var iskeleye yanaşır
Ah yanaşır da kara kömür gözler kamaşır
Benim yarim ne giyerse yaraşır
Dağlar taşlar çöller bize söylesin
Ben gidiyorum kara kömür gözler aylesin
Kaynak: Rembiye Mutlu

Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna
Uzun kavak ne uzarsın boyuna
Kurban olayım o boyuna bosuna
Ben ölürsem kim girecek koluna

Uzun Kavak Selvi Yaprak
Uzun kavak selvi yaprak dalında kurusun
Dalından düşen yaprak suda çürüsün
Evel benim idin ya şimdi çiminsin
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni
Evlerimiz üni susam deresi
Kızı çüvermeyür o domoz anasi
Kız buraya çelmeden yoktor çaresi
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni
Evlerimiz üni çepçevre harman
Aç beyaz cüksürü okiyayım ferman
Bulunur mi sizlerde dertlere derman
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni
Kaynak: Zeynel Beksaç

Dağlar taşlar uçan kuşlar kan ağlar
Yaslı anam kara yazmalar bağlar

Uzun Olur Ahlatlı'nın Çalısı

Uzun kavak gıcır gıcır gıcılar
Anne benim sol yanımda sancı var
Ben ölürsem benden daha genci var

Uzun da olur Ahlatlı’nın çalısı
Başındadır ayrancının yarası,yarası amman
Deli de olmuş sandıkçının anası
Kanlıdı çaylar akıp gider enginan,enginan amman

Dağlar taşlar uçan kuşlar kan ağlar
Yaslı anam kara yazmalar bağlar
Kaynak: Sarı Recep
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Yeni de yola yeşil direk diktiler
Üstümüze gürgen dalı örttüler,örttüler amman
Ölüsünü arabaylan gettiler
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Sayfa 31

Gavur da macır vurdu da gitti eminan,eminan amman
Kaynak: Memiş Direk

Ağlama kömür gözlüm yoldan geldim (yorgunum am
Yorgun da değil bir güzele vurgunum (vurgunum am

Uzun Olur Fesligenin Dalları

Uzun da selvi uzadıkça dal verir (dal verir aman)
Yarim yaşlansın diye kol verir (kol verir aman)

Uzun olur fesligenin dalları
Akar durur yanağından balları
N'ittiler de nazlı yarim gelmedi
Dua edin açık olsun yolları

Ağlama kömür gözlüm yoldan geldim (yorgunum am
Yorgun da değil bir güzele vurgunum (vurgunum am

Sabahtan galktım sular dalgası
Çeşmenin ardını bastı kölgesi
Alnı top kaküllü gelin sevdası
Sevdalı gönlümü eyleyemedim
Kaynak: Nuri Gülpınar

Uzun Olur Telegrafın Telleri
Uzun olur telegrafın telleri
Esmez oldu badı-sabah yelleri
Kınalıdır o hanımın elleri
(Bağlantı)
Uyan beyim, uyan yarim uykudan
Al-al olmuş yanakların korkudan
Beyaz olur vaporların bacası
Nikah kıymaz Firuzenin hocası
Nazmi beydir o hanımın kocası
Bağlantı
Selvi dibi serin olur yatmağa
Kızlar gelir sürü sürü bakmağa
Ne istersin bir gececik yatmağa

Kaynak: Mustafa Coşkun

Uzun Uzun Kamışlar
Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim nazlı yarimi
Gurbete yollamışlar
Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende
Ay ikimiz ikimiz
Eli bağda yükümüz
Ben gurbetten gelince
Evleniriz ikimiz
Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende
Karşı karşı evimiz
Ne koyaktır sevimiz
Bu seviler bizdeyken
Telef olur birimiz

Bağlantı
Evlerimin nü dikili taşlar
Koynuma girmeden cilveye başlar
Ela göz üstüne samuru kaşlar

Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende

Bağlantı

Kaynak: Cemal Ünlü

Uzun Selvi Ne Uzarsın
Uzun selvi ne uzarsın boşuna (boşuna aman)
Hiç ayrılık gelmedi mi başına (başına aman)
www.ezgidiyari.com

Uzun Uzun Şam Dalları
Uzun uzun şam dalları
Uyaldıramış dagıratının nalları
Aslanım nenni aslanım nenni
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Irak düşmüş de böyük emmisinin yolları
Aslanım nenni aslanım nenni nenni
Nenni deyelim de uyusun
Allah deyelim de böyüsün
Aslanım nenni nenni
Elerinin önü arpa
Gır at geçer gırka gırka
Aslanım nenni nenni
Nenni deyelim de uyusun
Allah deyelim de böyüsün
Aslanım nenni nenni
Evlerinin önü asma
Asmanın dalları yerde
Aslanım neni nenni nenni
Odasında çivte beşşik
Sofrasında gümüş gaşşık
Aslanım nenni nenni nenni nenni
Kaynak: Elif Fatma

Uzunada'nın Yollarında
Uzunada'nın yollarında
Çiçekler açar kırlarında
Merkepler gezer dağlarında
Hayat güzeldir Uzunada'da
Balıkçılar balığa çıkar
Orfoz çıkınca neşeler saçar
Adadakiler balığı sever
Hayat güzeldir Uzunada'da
Uzunada da var bir kelebek
Ah onun ömrü burada geçecek
Akşam olunca ömrü bitecek
Hayat güzeldir Uzunada'da
Kaynak: Canan Candan
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