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TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ 

DURSUNOĞLU, Halit-GÜLERYÜZ, Şebnem 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

İnsanlar ve topluluklar arasında ortak dillerden biri de müziktir. Bu dil aynı 
ya da yakın coğrafyaları paylaşan topluluklar arasında daha belirgindir. Büyük 
bir imparatorluğun mirasçısı Türkiye ve imparatorluktan kopan devletler, bugün 
birçok nedenden dolayı bir araya gelemese de ortak bir maziye sahiptirler. 
Bunun şahitlerinden biri de türkülerdir.  

Türküler, Türk’ü söyler; Türk’ün aşkı, sevgisi, duygusu, coşkusu, mutluluğu, 
sevinci, hüznü, matemi, yası, hasreti en iyi şekilde hep türkülerde dile 
getirilmiştir. Yaşadığı aşklar, sevdalar, duyduğu acılar, hüzünler, özlemler 
Türk’e türkü yazdırmış, türkü söyletmiştir. “Dili yok gönlümün ondan ne kadar 
bizarım.” diyen gönül ehlinin sığınağı hep türküler olmuştur.  

Bir zamanlar üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun sahibi milletin 
mensupları, o milletlere çok şey verdiği gibi onlardan da çok şey almıştır. 
Hükmettiğimiz topraklara götürdüğümüz değerlerden biri de müziktir; o 
topraklardan aldığımız değerlerden biri de yine müziktir. Bir zamanlar aynı 
devlete sahip olup tek bir millet hâlinde, aynı bayrak altında yaşayan insanlar, 
ortak bir medeniyeti de birlikte oluşturmuşlardır. Ortak anlayışlar, ortak zevkler, 
ortak yaşantılar… Bugün o milletlerle ayrı devletlerde, ayrı coğrafyalarda 
yaşasak da onlarla bizi birbirimize yakınlaştıran ortak bir geçmişimiz ve onun 
ürünleri, izleri var. Bu izler türkülerimizde de bellidir. Türkülerimizin sözleri ve 
nağmeleri o ortaklığın hâlâ derin izlerini taşımakta ve duyurmaktadır. 
Türkülerimiz bizi bazen Mısır’da bazen Suudi Arabistan’da bazen Yemen’de 
bazen Ermenistan’da bazen Azerbaycan’da bazen İran’da bazen Irak’ta bazen 
Suriye’de bazen Balkanlarda dolaştırmaktadır.  

Bu bildiride Türk halk müziği derleme çalışmalarından yararlanarak 
türkülerimizde geçen Türkiye dışındaki yer adları konu edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkü, şehir, Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar, Asya. 

ABSTRACT 

The Names of the Places Outside Türkiye within Folk Songs 

One of the common points among people and nations is music. Such a 
common point is more prominent amongst the people sharing the same or close 
geography and languages. Türkiye as an inheritor of a great empire, and the 
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states derived from this empire have a common background though they cannot 
come together due to several reasons. One of the witnesses of this reality is folk 
music. 

Folk songs tell Turks. Love, enthusiasm, happiness, sorrow, grief, mourning 
and longing of Turkish people have always been expressed through folk songs. 
Love, sadness, longings that have been felt made people create these songs and 
perform them. These folk songs have become the shelters of the hearts who said 
“dili yok gönlümün ondan ne kadar bizarım”. 

The members of a nation that ruled three continents in the past and took 
many things as well as gave them several qualities. One of the values that we 
brought to the lands we used to rule is music and one we got from those places 
is music too. People who had the same government in the form of one nation, 
under the same flag have also created a common civilization. Common 
understandings, common enjoyment and common lives… Today though we live 
within different states and different geographies, we have a common past that 
makes us close one another and its outcomes and traces. These traces are 
definite in our folk songs. The lyrics and melodies of our folk songs have still 
these profound traces and express them. These songs sometimes take us to 
Egypt, sometimes Saudi Arabia, sometimes Yemen, sometimes Armenia, or 
Azerbaijan, or Iran, or sometimes Iraq, Syria and the Balkans. 

In this study, drawing upon Turkish folk music collection, the names of the 
places outside Türkiye was investigated. 

Key Words: Folk songs, Türkiye, the Middle East, the Balkans, Asia. 

GİRİŞ 

Türküler, Türk’ü söyler. Türk’ün yaşadığı coğrafya, sürdürdüğü hayat, sahip 
olduğu kültür en canlı şekliyle türkülerde yaşar. Türkülerde bütünüyle Türk 
insanının, Türk milletinin yaşam hikâyesi vardır; aşkı, sevdası, acısı, kederi, 
hüznü, sevinci, mutluluğu… Kimisinde sevgisinin, aşkının kimisinde hasretinin, 
vuslatının kimisinde sılasının, gurbetinin kimisinde derdinin, kederinin 
kimisinde neşesinin, sevincinin sesi vardır.  

Türkülerde Türk milletinin geçmişi ve bugünü vardır; yaşadığı coğrafyalar, 
iklimler, yaptığı savaşlar, göçler, tehcirler, yaşam mücadelesi, gurbet hayatı… 

Türkülerde yaşadığımız coğrafyalarda yaşanılan aşkların, sevgilerin, hasret 
ve özlemlerin ayrı bir yeri vardır. Özellikle bu duygular şimdi bizden ayrı olan 
coğrafyalarda yaşanmışsa daha bir anlamlı, daha bir güzel… Bu türkülerde 
insan biraz daha hüzünleniyor, biraz daha fazla uzaklara dalıyor… 
Türkülerimizde o kadar fazla köy, kasaba, ilçe, il ismi geçmektedir ki, türküler 
“diyardan diyara sor beni” der gibidirler.  
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Türkülerimizde Geçen Türkiye Dışındaki Yer İsimleri 

Türkülerde Türk’ün yaşadığı hemen hemen her mekânın adı geçmektedir. 
Öyle ki, bu isimler sayılamayacak kadar çoktur. Biz köylerimizden, 
kasabalarımızdan, illerimizden birçoğunu da bu türkülerle hatırlamaz mıyız? 
Birçok köyün, kasabanın, şehrin ismi türküleriyle anılmaktadır. Adı türkülerle 
anılan türkü şehirlerimiz, diyarlarımız vardır bizim; Kerkük gibi, Yemen gibi.  

Bazı türkülerimizde yalnızca bir yerin bir mekânın adı geçerken, bazılarında 
iki ya da daha çok sayıda yerin ismi geçmektedir. Türkülerimizde köyler, 
kasabalar, ilçeler, iller, ülkeler kol kola, yan yanadır. Bu yerlerden kimileri yurt 
içinden kimileri yurt dışından kimileri de hem yurt içinden hem de yurt dışından.  

Türkülerde geçen yer isimleriyle ilgili olarak önemli bulgulardan biri bazı 
türkülerde köy, ilçe, şehir isimlerinin bazılarında da ülke isimlerinin ve genel 
adlandırmaların geçmesidir. Yine bu türkülerle ilgili önemli bulgulardan biri de 
bazılarının Türkiye Türkleri tarafından bazılarının da Türkiye dışındaki Türkler 
tarafından yazılmış olmasıdır. 

Yer isimlerinin hepsini verme imkân dahilinde olmadığı için araştırma 
evreninin genişliği içerisinde bu evrenden sayılı sayıda örneklem alarak yer 
isimlerinden bazılarını belirtmek daha doğru olacaktır, düşüncesiyle çok sayıda 
türkü arasından sınırlı sayıda türküye yer verilmiştir. 

Türklerin asırlarca yaşadığı ve yaşamakta olduğu mekânların çok büyük 
çoğunluğunun isimleri türkülerimizde geçmektedir. Balkanlar, Kırım, Kıbrıs, 
Yemen, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Afganistan, Hindistan, İran, 
Irak, Arabistan, Mısır, Cezayir… 

Bu türküleri değişik şekillerde (bölge bölge, ülke ülke) sınıflandırıp vermek 
mümkün olabileceği gibi biz bu çalışmada böyle bir yol izlemeyip örneklem 
alanının genişliğini sezdirmek için dağınık bir şekilde vermeyi uygun bulduk. 
İşte bu türkülerden bazıları: 

Arda’ya Suya Varma 

Arda’ya suya varma, (Kamile’m aman) 
Geçerken kuma dalma, 
Ben sana demedim mi; (Kamile’m aman) 
Ellerden mektup alma. 
 
Al giydim alsın diye, (Kamile’m aman) 
Mor giydim görsün diye, 
İstediler gitmedim, (Kamile’m aman) 
Yâr gelip alsın diye. 
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Al giyen aşkın olur (Kamile’m aman) 
Mor giyen coşkun olur 
Yârinden ayrılanlar (Kamile’m aman) 
Sonunda şaşkın olur. (Emine Balkanlı, Deliorman) 

Florina’nın Dağları 

Florina’nın dağları, 
Keskindir rüzgârları. 
Sanki benden çıkıyor, 
Atamın günahları. 
 
Çayır çimen otları, 
Askeriye topları, 
Florina’dan geliyor; 
Yârimin mektupları. 

 [İlknur Halil, Rumeli] 

Ah Suda Yüzer Balıklar 

Ah suda yüzer telli pullı balıklar, balıklar, 
İskelede yanar tüter sarhoşlar, bekârlar. 
 
Yansın yansın şu Ohri’nin evleri, 
Yaktı beni aman o yârimin gözleri. 
 
Varın sorun benim yârim uyur mu, 
Altın saat aman kosteğinde durur mu. 

 (Zekai Sadık, Rumeli) 
Lofçalı 

Lofça’nın ardında kaya, (aman aman) 
Kayadan bakarlar aya. 

Canım Lofçalı, Lofçalı, 
Doldur a fincanı, fincanı, (hadi gel) 
Kuzum Lofçalı salla da fistanı, 
Takalım altını Lofçalı. 

Lofça’nın altında pınar, (aman aman) 
Lofçalım pınardan döner. 

Canım Lofçalı Lofçalı, 
Doldur a fincanı fincanı, (hadi gel) 
Kuzum Lofçalı salla da fistanı, 
Takalım altını Lofçalı. 

Lofça’nın altında kuyu, (aman aman) 
Lofçalının kibar huyu. 

Canım Lofçalı Lofçalı, 
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Doldur a fincanı fincanı, (hadi gel) 
Kuzum Lofçalı salla da fistanı, 
Takalım altını Lofçalı. 
 [Osman Pehlivan, Rumeli] 

Belgrat Yolu Uzun Urgan 

Belgrat yolu uzun urgan, 
Üstümüzde yoktur yorgan, 
Ağla benim anneciğim; 
Ben Belgrat’ta kaldım kurban. 
 
Çıktım Belgrat’ın düzüne, 
Çizmemi çektim dizime, 
Açan baktım düşman geldi; 
Ben ölümü aldım göze. 
 
Bütün asker nöbet tutar, 
Tabutumdan kanlar akar, 
Ağla benim anneciğim; 
Üç evladım yola bakar. 

 [Sabri Gencer, Üsküp] 

Çalın Davulları (Selânik) 

Çalın davulları çaydan aşağı, 
Mezarımı kazın belden aşağı, 
Suyunu da dökün boydan aşağı. 
Aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver, 
Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver. 
 
Selânik, Selânik viran olası, 
Taşını toprağını seller alası, 
Sen de benim gibi yarsız kalası. 
Aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver, 
Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver. 
 
Selânik içinde selam okunur, 
Selamın sedası cana dokunur, 
Gelin olanlara kına yakılır. 
Aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver, 
Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver. 

 [Hüseyin Yaltırık, Rumeli] 
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Hacı Sarıklı Molla 

Hacı sarıklı molla, 
Git babama haber yolla, 
Eğer babam vermezse; 
Dere boyunu kolla, 
Çeşme başını kolla. 
 
Allı basma mor basma, 
Alttan duvara asma, 
Şu Koçana kızları; 
Hem çakır gözlü hem yosma, 
Hem ela gözlü hem yosma. 
 
Allı basma giymem ben, 
Morluca basma istemem, 
İki telli görmeden; 
Arabaya binmem ben, 
Yar koluna girmem ben. 
 
Hacı sarığı sararsın, 
Sen buralarda n’ararsın, 
Ömer Ağa’nın kızının, 
Endamına yanarsın, 
Cilvesine kanarsın. 

 (Fahri Vardar, Koçana) 

Hotina’nın Ufak Taşı 

Hotina’nın ufak taşı, (aman) 
Sevdiğimin kalem kaşı, 
Benim sevdiğim hovardalar başı; (aman) 
Şu yerlerin sitemleri. 
Şu yerlerin sitemleri, (aman) 
Yaktı kül eyledi beni. 
 
Dün gece yâre uğradım, (aman) 
Ağzına şeker doğradım, 
Yâr söyledi ben ağladım; (aman) 
Şu yerlerin sitemleri. 
Şu yerlerin sitemleri, (aman) 
Yaktı kül eyledi beni. 

 (Halil İbrahim Mısırlı, Rumeli) 
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Kalk Gidelim Viran Bostana 

Kalk gidelim mori şazo o viran bostana, 
Götürelim mori şazo o viran hanaya, 
Toplayalım mori şazo o sivre karpuzi; 
Götürelim mori şazo o viran hanaya. 
Yandı Kumanova tutuşti Preşova, 
Prizren’in içinde Halil Beg hovarda. 
Kalk gidelim mori şazo o viran bağlara, 
Götürelim mori şazo o viran hanaya, 
Toplayalım mori şazo o misket üzümi; 
Götürelim mori şazo o viran hanaya. 
Yandı Kumanova tutuşti Preşova, 
Prizren’in içinde Halil Beg hovarda. 

 (Agim Gürses, Prizren) 

İskeçe’nin Odunu 

İskeçe’nin odunu, 
Yakan bilir tadını. 
İskeçe’den kız alan,  
Hanım koysun adını. 
 
İki dere arası, 
Buldum altın parası, 
Davullarla düğün var; 
İki bayram arası. 

 (İlknur Halil, Rumeli) 

Ne Mahzun Durursun  

Ne mahzun durursun karanfil beyaz, 
Doldur telli bardağı ver bana biraz,  
 
Kalkandere kızları mallan alınmaz; 
Üsküb’ün kızları da bana yâr olmaz 
 
Kumanova kızları iki peçeli, 
Kıratova kızları dünya güzeli. 

 (Sabri Gençer, Rumeli/Kumanova)  

Atina Da Köşeli 

Atina da köşeli 
İçi mermer döşeli, 
Tam yedi yıl oldu; 
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Ben Yunan’a düşeli. 
Turnam turnam, 
Ben Atina’da durmam. 
 
Atina’nın urganı, 
Telli olur yorganı, 
Üç çocuğu sorarsan; 
Balıkların kurbanı. 
Turnam turnam, 
Ben Atina’da durmam. 

 (Hikmet Turhan Dağlıoğlu, Balıkesir) 

Yalı Boyunun Hâli 

Kefe dedikleri bir uzun çarşı, 
Dükkânları kurulmuş kıbleye karşı, 
İstanbul’dan gelir malı kumaşı; 
Minarede çanı men orda gördüm. 
 
Yalta dedikleri bir küçük kutu, 
Orada toplanır insanın kuntu, 
Otuz beş kuruşa tütünün puntu; 
Tütüncü Tatarları men orda gördüm. 
 
Derekoyun kızlarının güzellikleri, 
Bin altına değer bir çift sözleri, 
Karadır kaşları eladır gözleri; 
Dünya güzeli men orda gördüm. 
 
Alupka dedikleri yalı kenarı, 
Hep Tatar oğludur yemiş satanları, 
Yazın fark edilmez fakir kibarı, 
İnsanda kibirlik men orda gördüm. 
 
Şimeyiz dedikleri bir küçük handır, 
İçinden çıkması pek güç yamandır, 
Kırk senelik orası vatandır; 
Sılasın terk eden men orda gördüm. 

 (Cahit Öztelli, Kırım) 

Sudak’ın Karşısı Çardak 

Sudak’ın karşısı çardak, 
Penceresi altı parmak, 
Ahdım olsun seni sarmak. 
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Sardıklarım yalan oldu, 
Yalan oldu viran oldu, 
Sudak bize haram oldu. 
 
Sudak’ın yolları burma, 
Ağaçları verir hurma, 
Gülerek karşımda durma. 
Sardıklarım yalan oldu, 
Yalan oldu viran oldu, 
Sudak bize haram oldu. 

 (Cahit Öztelli, Kırım) 

Menim Belalı Başım 
Menim belalı başım, 
Gamdan yel alı başım, 
Felek yemid içipti; 
Olmaz safalı başım. 
Gülüm güller zarından, 
Vaz geçmir iyârından, 
Güvercinler gök girip; 
Hepsi o yâr kahrından. 
Menim bu hama derdim, 
Batmaz bir dama derdim, 
Gelsin Halep kervanı; 
Yülliyim Şam’a derdim. 

Kerkük Kal’ası 
Kerkük’ün altı harman, 
Gülüm amman amman amman 
Katlime çıktı ferman, 
Di yâr amman amman amman 
Yar iki köynek giymiş, 
Gülüm amman amman amman 
Biri derttir biri derman. 
Di yâr amman amman amman 
Kerkük’ün kal’asıyam, 
Bu bağın lalasıyam, 
Nerede bir esmer görsem; 
Men onun kölesiyem. 
Toprağıma göz dikenin, 
Başının belasıyam. 
Kerkük’ten çıktım yola, 
Gülüm amman amman amman 
Bakü’de, Bişkek’te verdim mola, 
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Di yâr amman amman amman 
Bana dert açan güzel, 
Gülüm amman amman amman 
Hasretin kutlu ola. 
Di yâr amman amman amman 

 (Fatih Kısaparmak, Kerkük) 

Kerkük’ten Alma Aldım 

Kerkük’ten alma aldım, 
Yârımı yola saldım, 
Yâr gelene kadar; 
Ayva kimin saraldım 
 
Kerkük’te hurmalıklar, 
Suda oynar balıklar, 
Ne bu sevda olaydı; 
Ne böyle ayrılıklar. 
 
Kerkük’ün al alması, 
Yemeğe bal alması, 
Bir derde men düşmüşem; 
Müşküldür sağalması, 
 
Kerkük bizim ilimiz, 
Türk‘tür bilin dilimiz, 
Bizi uzak görmeyin; 
Kerkük’tedi gevlimiz. 

 (Abdulvahit Kuzecioğlu, Kerkük) 

Minarede Ezan Var 

Minarede ezan var, 
Kız köşkünde gezen var, 
Şu Gıbrız’ın içinde; 
Yüreciğimi ezen var. 
 
Yüzüğümün daşı elmas, 
Böyün gülümüz solmaz, 
Çifte doktorlar gelse; 
Derdime çare bulmaz. 
 
Cebinde kuru üzüm, 
Sevdiğim iki gözüm, 
Senden başka seversem; 
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Kör olsun iki gözüm. 
 
Elimde sarı kahat, 
Ağlarsın sahat sahat, 
Ben seni sarmayınca; 
Olmaz yüreğim rahat. 

 (Cahit Öztelli, Kıbrıs) 

Meyhanaya Girdim  

Meyhanaya girdim üç konyağ içtim, 
Düşmanlarım görüb kendimden geçtim, 
Yeddi piçag yedim sekkizde düştüm. 
Oyanalım oyan oyanmaz oldum, 
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum. 
 
Meyhanadan çıktım yol basa basa, 
Kül oldu ciğerim kan kusa kusa, 
Beni yardan edeni zalim Mağusa. 
Oyanalım oyan oyanmaz oldum, 
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum. 
 
Mağusa denizi limandır liman, 
Atrafını sarmış bir kara duman, 
Beni yârdan edeni bulmasın iman. 
Oyanalım oyan oyanmaz oldum, 
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum. 

 (Kaynağı bilinmiyor, Kıbrıs) 

Abalımın Cepkeni 
Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, 
Abalımı vuranlar on iki de Giritli. 
Abalım abalım başı belalım, 
Abalım abalım gözleri elalım, 
Yandım da efeler yandım, abalı da zeybeğe, 
Yandım da dostlar yandım, abalı da zeybeğe. 
 
Beşparmak dağından gece ben geçtim, 
Anadan babadan yârdan vazgeçtim. 
Abalım abalım başı belalım, 
Abalım abalım gözleri elalım, 
Yandım da efeler yandım, abalı da zeybeğe, 
Yandım da dostlar yandım, abalı da zeybeğe. 

 (Nazmi İlyas, Aydın) 
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Size Selam Getirmişem 
Serin sulu bulaklardan bulaklardan, 
Yeşil yaprak budaklardan budaklardan, 
Lale renkli yanaklardan, 
Bal süzülen dudaklardan, 
Size selam size selam getirmişem. 
Katar katar turnalardan, 
Yeşil başlı sunalardan, 
Azerbaycan diyarından, 
Köroğlu’nun Nigâr’ından, 
Size selam size selam getirmişem. 
 
Koç Nebi’nin Hecer’inden, 
Setterhan’ın Hüner’inden, 
Şehriyar’ın şeherinden, 
Ayyıldızlı seherinden, 
Size selam size selam getirmişem. 
Katar katar turnalardan, 
Yeşil başlı sunalardan, 
Azerbaycan diyarından, 
Köroğlu’nun Nigâr’ından, 
Size selam size selam getirmişem. 

 (Huşenk Azeroğlu, Azerbaycan) 
Gidemem Şiraz’a Ben 

Gidemem Şiraz’a ben, 
Dayanamam naza ben, 
İnşallah kavuşurum; 
Gerdanı beyaza ben. 
 
Giderim Şiraz üstü, 
Mendilim suya düştü, 
Mendilimi ararken; 
Meylim bir kıza düştü. 
 
Kahve içtim fincandan, 
Kenarları mercandan, 
Kız ben seni severim; 
Hem yürekten hem candan. 

 (İbrahim Tokluca, Mesudiye) 

Dinleyin Ağalar (Tebriz) 

Dinleyin ağalar tarif edeyim, 
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Açılır baharda gülü Tebriz’in, 
Düğünde bayramda atlas giyerler; 
Bozulmaz yeşili alı Tebriz’in. 
 
Tebriz’in etrafı dağdır meşedir, 
İçinde oturan beydir paşadır, 
Sekiz bin mahalle yüz bin köşedir; 
Çarşısı pazarı yolu Tebriz’in. 
 
Pehlivanlar kispet giyer yağlanır, 
Cümle bezirganlar anda eğlenir, 
Üç yüz altmış yükü birden bağlanır, 
Elden ele gezer mali Tebriz’in. 
 
Erenler dolusun içip gelmişsin 
Aşkın deryasını geçip gelmişsin 
Aşık Garip vatan methin etmişsin 
Benim imdi Rüstem Zal’ı Tebriz’in 

 (Âşık Garip) 

Ağzı Şeker Dili Nem’in Balıdır 

Ağzı şeker dili Nem’in balıdır, 
Ah ettikçe yüreğimi eridir, 
Bin katar içinde bu bir türlüdür; 
 
Urum’da Şam’da birdir bu gelin. 
Garip bülbül figan eder naz ile, 
Kılınç vurur kanlar döker gürz ile, 
İki bin gelinle dört yüz kız ile; 
Tartılsa çok ağır gelir bu gelin. 
 
Ağam kusur var mı şol kara kaşda, 
Dostumun sevdası kaynıyor başda, 
Tunus Trablus koca Maraş’da; 
Reyhan’ın içinde birdir bu gelin. 
 
Hele bakın şu güzelin hâline, 
Çift memeler iz eylemiş koynuna, 
Varın bakın Gürcistan’ın iline; 
Acem Buhara’da birdir bu gelin. 
 
Karac’oğlan der de yârim salınır, 
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Ciğerciğim bölük bölük bölünür, 
Akibette bu dert beni öldürür; 
Bütün dünyada da birdir bu gelin. 

 (Karacaoğlan) 

Ah Edeyim (Diyar-ı Gurbette) 

Diyar-ı gurbette Cezayir’lerde, 
Eller bayram etsin ben ah edeyim. 
Ağ gerdan üstünde siyah tellerde, 
Teller bayram etsin ben ah edeyim. 
Kırmızı güllerin dalları yerde, 
Mevlam uğratmasın kimseyi derde, 
Yaz bahar ayında bulanık selde, 
Seller bayram etsin ben ah edeyim. 
… 
Sefil Kul Himmet’im dert bana yeter, 
Bunca sefaletim sevdiğim beter, 
Yüce dağ başında menemşe biter; 
Dallar bayram etsin ben ah edeyim, 

 (Kul Himmet) 

Cezayir’in Ufak Tefek Evleri 

Cezayir’in ufak tefek evleri, 
İçindedir ağaları beyleri, 
Türkçe bilmez mani söyler dilleri; 
Tunus Trablus Cezayir of. 
 
Yaz gelince gemilerimiz yağlanır, 
Kış olunca tersaneye bağlanır, 
Delikanlılar Cezayir’de eğlenir; 
Tunus Trablus Cezayir of. 
 
Cezayir’de üç top birden atıldı, 
Şıp değinden aylar günler tutuldu, 
Dünya bize miskal miskal satıldı; 
Kalk gidelim kömür gözlüm Cezayir’e. 
 
Bir yanımız sık ormanlık biçilmez, 
Bir yanımız Akdeniz geçilmez, 
Mevlam kanat vermeyince uçulmaz; 
Kalk gidelim kömür gözlüm Cezayir’e. 

 (Cahit Öztelli, Yöresi Bilinmiyor) 
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Efendim Yanarım Merhamet Eyle 

Efendim yanarım merhamet eyle, 
Hüccetimi İsfahan’a yaz gidem. 
Aşıklar dervişler bu misal gezer, 
Bağdat Basra Hint Yemen’e yaz gidem. 
 
Ah u figan ile gönül hoşlayam, 
Didem pek gamlıdır gözü yaşlıyam, 
Bin üçyüzde adaleti işleyen; 
İstanbul’da Hamit Han’a yaz gidem. 
 
Eğer tabib isen sun dolu bade, 
Belki bu gönlümüz döne gülşade, 
Zelha’yı Mısır’da salan feryade; 
Yakup Yusuf’u Ken’an’a yaz gidem 
 
Der Zülalî gam bahrında yüzenler, 
Iskatıma kara yazı yazanlar, 
Eşinden ayrılıp mecnun gezenler; 
Baygu teki bağ virane yaz gidem. 

 (Âşık Zülalî, Posof) 

Gözlerin  

Kızarmış yüzlerin kudret elması, 
Macunu Lokmanı değer gözlerin, 
Kaşlar cellat lebler hayat çeşmesi; 
Tahtı Süleymanı değer gözlerin. 
 
Tarsus’u Trablus’u Girit Habeş’i, 
İzmir’e Aydın’a saldın ateşi, 
Rumeli Selanik bir de Maraş’ı; 
Kars’ı Karaman’ı değer gözlerin. 
 
Gerdan bal ırmağı gamzen neriman, 
Verdin velveleye cihanı canan, 
Toros senin için çekiyor hicran; 
Ol semti Kozan’ı değer gözlerin 
 
Sivas’ı Samsun’u bir de Manisa, 
Akşehir Merzifon hem Kırkilisa, 
Geç Halep Antep’ten diyar-ı Rus’a; 
Yunan ülkesini değer gözlerin. 
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Avrupa, İngiliz, Sırp Karadağ’ı, 
Almanya, Bulgar ve Japon toprağı, 
Fas şahı İtalya Mersin sancağı; 
Nice bin hakanı değer gözlerin. 
 
Çorum, Kırım, Yozgat, Tokatla Zile, 
Mısır, İstanbulu alalım ele, 
Şam ve Yemen, Bağdat Basra’da bile; 
Bir de Isfahan’ı değer gözlerin. 
 
O kalem kaşların yeni doğmuş ay, 
Sinem nişan almış kurulmuş bir yay, 
Beni mesteyledi bir bakışta vay; 
Ahuyu zibayı değer gözlerin. 
 
Sevda dikenidir kirpiğin cana, 
Battı içerime beledi kana, 
Mahmurlanmış baygın baktıkça bana; 
Bütün Gürcistan’ı değer gözlerin. 
 
Ruha gıda verir buyu perçemin, 
Dertlere dermandır ol gonca femin, 
Bir nuru Hudadır hüsnü zarifin; 
Bir dahi Fizan’ı değer gözlerin. 
 
Said çok zamandır aşkına ağlar, 
Eridi kalmadı yürekte yağlar, 
Dilin dertli dile türlü em bağlar; 
Çar köşe cihanı değer gözlerin. 

 (Kırşehirli Âşık Said, Kırşehir) 

Nasıl Medhedeyim Sultanım Seni 

Nasıl medhedeyim sultanım seni, 
Gürcistan ilini değer gözlerin. 
Bir bakışta eylen harab cihanı, 
Cezayir Tunus’u değer gözlerin. 
 
Darılma sevdiğim söylenen söze 
Ne hoşça yakışmış benlerin yüze 
Mısır Arab Urbanı Yemen Aniz’e 
Belh’i Buhara’yı değer gözlerin. 
 
Eme idim ağzındaki dilini, 
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Dere idim koynundaki gülünü, 
Bosna İstanbul’u Anadolu’yu; 
Bütün Rumeli’yi değer gözlerin. 
 
Ben seni severim ezel ezeli, 
Bana cefa etme dünya güzeli, 
Bağdat’ı Basra’yı Acem Şiraz’ı; 
Bütün Hindistan’ı değer gözlerin 
 
Emsem yanakların kurtulsam yastan, 
Adam kemlik görmez sevdiği dosttan, 
Arnavut Çerkes’le Kürt Arabistan; 
Bütün Türkistan’ı değer gözlerin 
 
Karac’oğlan der ki hoş etti mehdin, 
Al yanaktan buse olsa himmetin, 
Yüzbin şehir saysam değmez kıymetin; 
Hasılı cihanı değer gözlerin. 

 (Karacaoğlan) 

Gözlerin (Seyahat Seyrimde) 

Seyahat seyrimde gördüm bir güzel, 
Bence bir ülkeyi değer gözlerin. 
Siyah kirpiklerin ceylan bakışın, 
Bütün Dağistan’ı değer gözlerin. 
 
Bilirim çokları imrenip kalır, 
Edalı gezişin aklımı alır, 
Sana hurilerden ilham mı gelir; 
Hint’i Gürcistan’ı değer gözlerin. 
 
Yüz bin eda ile gelip geçersin, 
Bilirim aşıksın yanıp tütersin, 
Nice yiğitlerin belin bükersin; 
Çin ile Moskof’u değer gözlerin. 
 
Trabzon ilinin Yomra kolundan, 
Sanki aşk fışkırır sağı solundan, 
Göz yorulmaz bakmak ile hâlinden; 
Büsbütün cihanı değer gözlerin. 
 
Sağalmaz sinemde açtığın yaran, 
Var mı bu dünyanın sonuna eren, 
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Erkenden olsaydı arayı gören; 
Paris’i Belgrat’ı değer gözlerin. 
 
Gönül arzu eder daim varmayı, 
Al yanaktan çifte haldan almayı, 
Mevlam sana vermiş güzel gülmeyi; 
Acem’i Kafkas’ı değer gözlerin. 
 
Mevlam halkeylemiş çok yosma kılmış, 
Güzel seni saran ezelden gülmüş, 
Noksan mah cemale bir nazar kılmış; 
Umumi efkârı değer gözlerin. 

 (Hodlu Noksanî, Artvin) 

Gözlerin (Nasıl Vasfedeyim) 

Nasıl vasfedeyim sultanım seni, 
Rumeli, Bosna’yı değer gözlerin. 
Akranın bulunmaz ruh-i revanın, 
İzmir’i Konya’yı değer gözlerin. 
 
Kimsede görmedim sendeki nazı, 
Tunus, Trab(u)lus’u Mısır Hicaz’ı, 
Bağdat’ı Basra’yı Acem Şiraz’ı; 
Belh’i Buhara’yı değer gözlerin 
 
Yüzünde var Yusuf Kenan nişanı, 
Gören üftadeler kılar figanı, 
Bütün Gürcistan’ı Erzurum Van’ı; 
Kars’ı Ahıska’yı değer gözlerin. 
 
Ruhsatî’yim eyledim yar senin methin, 
Al yanaktan bir buse ver himmetin, 
Yüz bin sarraf gelse bilmez kıymetin; 
Ahırı dünyayı değer gözlerin. 

 (Orhan Dağlı, Erzurum) 

Halep Şehri (İşte Geldim) 

İşte geldim gidiyorum, 
Şen kalasın Halep şehri. 
Çok nan ü nimetin yedim, 
Helal eyle Halep şehri. 
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Sana derler Arabistan, 
Güzellerin çeşmi mestan, 
Yeni haber geldi dosttan; 
Durmak olmaz Halep şehri. 
 
Çok garipler sana gelir,  
Gelir de eğlenir kalır, 
Her kişi muradın alır; 
Şen kalasın Halep şehri 
 
Âşık Garip düştü yola, 
Hızır yardımcısı ola, 
Gözüme göründü sıla; 
Şen olasın Halep şehri. 

 (Âşık Garip) 

Hüseynik’ten Çıktım Seher Yoluna 

Hüseynik’ten çıktım seher yoluna, 
Can ağrısı tesir etti canıma. 
Yaradanım merhamet et kuluna; 
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme, 
Bilmem şu feleğin bana kastı ne. 
 
Telgrafın direkleri sayılmaz, 
Ati Hanım baygın düşmüş ayılmaz, 
Böyle canlar teneşire koyulmaz; 
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme, 
Bilmem şu feleğin bana kastı ne. 
 
Lütfü gelsin telgrafın başına, 
Bir tel versin Musul’da kardaşıma, 
Bu gençlikte neler geldi başıma; 
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme, 
Bilmem şu feleğin bana kastı ne. 

 (Hafız Osman Öge, Elazığ) 

Ararım (Aslı Hanım) 

İçimde yanıyor aşkın ateşi, 
Vuruldum ararım Aslı Hanım’ı, 
Ne Hint’i bıraktım ne de Habeş’i; 
Yoruldum ararım Aslı Hanım’ı. 
 
Türkistan Pakistan ara ha ara, 
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Mısır çöllerinde eylendim yara, 
Tükenmez bilinmez tozlu yollara; 
Sürüldüm ararım Aslı Hanım’ı. 
 
Cezayir bir yanda Yemen bir yanda, 
Acem beylerinin elleri kanda, 
Kimi gün Halep’te kimi gün Van’da; 
Görüldüm ararım Aslı Hanım’ı. 
 
Erzurum’da bakmadılar yüzüme, 
Kayseri’de perde indi gözüme, 
Adana’da garip dertli sazıma; 
Sarıldım ararım Aslı Hanım’ı. 

 (Âşık İhsanî) 

Arayı Arayı Bir Sanat Buldum 

Arayı arayı bir sanat buldum, 
Ne zaman nerdesin belli etmiyor. 
Sefayı cefayı yollara serdim, 
Kilometre taşı hesap tutmuyor. 
 
Bu sanatı kim sevdirdi bilemem, 
Yirmi yıldır bir mekânda duramam, 
Sağlığımdan başka bir şey dilemem; 
Kırküçümü otuzbeşe çekmiyor. 
 
Azerbaycan eli İsfahan çölü, 
Bağdat’ı Basra’yı Kerbela yolu, 
Cidde’yi Riyad’ı Mekke’nin eli; 
Kavurup sıcağa hile katmıyor. 
 
Sefil seyyah ne gezersin bilinmez 
Ne desen haklısın sana gülünmez 
Bu dalgada bu denizde durulmaz 
Kader falı hiç numara yutmuyor 

 (Sefil Seyyahî, Artvin) 

Yemen Türküsü  

Havada bulut yok bu ne dumandır, 
Mahlede ölü yok bu ne figandır, 
Şu Yemen elleri ne yamandır. 
Ah o Yemen’dir gülü çimendir, 
Giden gelmiyor acep nedendir. 
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Burası Huş’tur yolu yokuştur, 
Giden gelmiyor acep ne iştir. 
Kışlanın önünde redif sesi var, 
Bakın çantasında acep nesi var, 
Bir çift kundurayla bir de fesi var. 
Ah o Yemen’dir gülü çimendir, 
Giden gelmiyor acep nedendir. 
Burası Huş’tur yolu yokuştur, 
Giden gelmiyor acep ne iştir. 

  (Düriye Keskin, Muş) 

Kara Çadır İs mi Tutar 

Kara çadır is mi tutar, 
Martin tüfek pas mı tutar? 
Ağlayalım anam bacım, 
Elin kızı yas mı tutar? 
Gitme Yemen’e Yemen’e, 
Yemen sıcak dayanaman. 
Tan borusu er vurulur, 
Sen küçüksün uyanaman. 
Yemen yolu çukurdandır, 
Karavana bakırdandır, 
Zenginimiz bedel verir; 
Askerimiz fakirdendir. 
Gitme Yemen’e Yemen’e, 
Karışın toza dumana, 
Mektubunu sal kardaşım; 
Bacını koyma gümana. 
Tarlalarda biter kamış, 
Uzar gider vermez yemiş, 
Şol Yemen’de can verenler; 
Biri Memet biri Memiş. 

 (Ali Asker, Hozat) 
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Kırmızı Gül Demet Demet 

Kırmızı gül demet demet, 
Sevda değil bir alamet, 
Gitti gelmez o muhannet; 
Şol Revan’da balam kaldı. 
 
Kırmızı gül her dem olsa, 
Yaralara merhem olsa, 
Ol tabipten derman gelse; 
Şol Revan’da balam kaldı. 
 
Kırmızı gülün hazanı, 
Ağaçlar döker gazeli, 
Kara yağızın güzeli; 
Şol Revan’da balam kaldı. 

Almanya (Dili Başka Yolu Başka) 

Dili başka yolu başka, 
Almanya’ nın Avrupa’nın. 
Gülü başka falı başka, 
Almanya’nın Avrupa’nın. 
 
Dillerini anlamak zor, 
Hasretlik var yürekte kor, 
Medeniyet burada bor; 
Almanya’da Avrupa’da. 
 
Larendelim sıra dağlar, 
Gözüm yaşı nehir çağlar, 
Günlerimiz oldu aylar; 
Almanya’da Avrupa’da. 

 (Âşık Larendeli, Karaman) 

Zeynebim Zeynebim 

Zeyneb’im Almanya’nın yolunu tuttu, 
Ayşe’yle Fatma’nın boynunu büktü. 
Altı aylık Ahmet’ini nasıl unuttun, 
Seninle kavlimiz böyle miydi? 
Zeyneb’im Zeyneb’im, 
Yavan ekmek yiyelim dön gel. 
Zeyneb’im Zeyneb’im, 
Çocukların seni istiyor. 
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Zeyneb’im Zeyneb’im. 
 
Biri eşikte biri beşikte yavrular, 
Gece gündüz anne diye ağlarlar, 
Çocukların annemizi isteriz diyorlar; 
Seninle kavlimiz böyle miydi? 
Zeyneb’im Zeyneb’im, 
Soğan ekmek yiyelim dön gel. 
Zeyneb’im Zeyneb’im. 
Çocukların sensiz uyumuyor, 
Zeyneb’im Zeyneb’im. 
 
Zeyneb’im Almanya’ya gideli iki yıl oldu, 
Kuşa süt nasip olsa anadan olurdu, 
Altı aylık Ahmet’in anne der oldu; 
Seninle kavlimiz böyle miydi? 
Zeyneb’im Zeyneb’im, 
Soğan ekmek yiyelim dön gel. 
Zeyneb’im Zeyneb’im. 
Çocukların sensiz uyumuyor, 
Zeyneb’im Zeyneb’im. 

                    (Ali Ercan, Niğde) 

SONUÇ 

Kültürel mirasımızın en önemli taşıyıcılarından olan türkülerimiz tarihimizin, 
dilimizin, inancımızın, örfümüzün, töremizin, en önemli ve en canlı 
taşıyıcılarındandır. Bu nedenle de çok kıymetlidir. Unutulan, kaybolan birçok 
değerimizi biz bugün türkülerimizde bulmaktayız.  

Zamanla yaşadığımız, toprağından nasiplendiğimiz, havasından 
soluduğumuz, suyundan içtiğimiz, at koşturduğumuz, kılıç kuşandığımız yerler 
türkülerimizde çokça geçmektedir. Türküler bir taraftan Türk’ün sınırlarının 
belirleyicisi iken diğer taraftan da Türk’ün Türk’le, Türk’ün başka milletlerle 
olan sınırlarını ortadan kaldıran belirleyicisi durumundadır.  

Adını daha önce duymadığımız ya da unuttuğumuz birçok yerin ismini 
türkülerimizden öğrenmekteyiz. Türküler bu anlamda mekân isimlerinin canlı 
hafızası. Bugün mekânlar üstüne değişik yorumlar, araştırmalar yapılsa da 
türküler mekânları en iyi, en güzel, en açık özellikleriyle anlatan en doğru 
vesikalardır. 

Türk’ün yaşadığı her yerde aşk başkadır, sevda başkadır, gurbet başkadır, 
özlem başkadır. Bu başkalık da en iyi şekilde türkülerimizde dile getirilmiştir. 
Türküler var bizi birbirimize yaklaştıran, bizi bir eden. Türküler var bizi 
birbirimize sevdiren. Türküler var bizi birbirimizden koparan. Türküler var bizi 
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coşturan, türküler var bizi hüzünlendiren. Türküler var bizi ağlatan. Türküler 
var bizi bildiğimiz diyarlarda dolaştıran, türküler var bizi başka başka, 
bilmediğimiz, tanımadığımız diyarlarda dolaştıran. 

Bugün Türkiye’de yaşayan insanlar için belki de çok yabancı gelecek bir 
isimle ilgili o kadar çok türkümüz var ki… Bunların isimlerinin bir çırpıda 
söylemek ya da yazmak mümkün değildir. Türklerin ayak izlerini, seslerini, 
aşklarını, sevdalarını duymak isteyen türkülere bakmalı, türkülere kulak 
vermelidir.  
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