İlâhiler
KIZLAR İLÂHİSİ
Oğlum kızım sana ne oldu
Ciğerim kan ile doldu
Bugün (H)aktan emir geldi
Helâl (alal) olsun kızım sana
Kızım sana kızım sana
Kan ağlasın gözüm sana
Sevip emzirdiğim südüm
Helâl olsun kızım sana
Eline kına yaktığım
Yüzüne güller taktığım
Dokuz ay zahmet çektiğim
Helâl olsun kızım sana
Çok attım (H)akka diyar Niyaz
eder gökte melekler Sana
çektiğim emekler Helâl olsun
kızım sana
Hilâl olsun kalem kaşı
Tükenmiş kalmamış yaşı
Dostlar kavmu kardaşı
Helâl olsun kızım sana
Ana bak bana doyunca
Biç kefinimi boylu boyumca
Tabuk içine koyunca
Ben bu gece musafirim

MAHSUM İLÂHİSİ
Yanarım, yanarım, tütünüm tütmez,
Önerim, önerim, bülbüllerim ötmez, ,
Kuzularımın hayali Karşımdan gitmez.
Dostlar, kıyamettir kuzusu ölene,
Her gün kıyamettir kuzularım, deyene.
Gel anam, babam, otur karşıma.
Bak gözüme kaşıma,
Belki girmesem düşüne.
Yanarsın bana kuzum deyi.
Dostlar, kıyamettir kuzusu ölene,
Her gün kıyamettir kuzularım, deyene.
BÜLBÜL İLÂHİSİ
Ben bu yazın bu yerlerde yazladım
Gün gelip de ben yavrumu özledim
Gitti yavrum yoldadır benim gözlerim
Bülbül gülden ben yavrumdan aynldım
Bülbül eşten ben kardeşten yad oldum
Bülbül senin kanadın var uçarsın
Üstümüzden firyaz edip geçersin
Yüreğime taze yara açarsın
Bülbül gülden ben yavrumdan aynldım
Bülbül eşten ben kardeşten yad oldum
Bülbül niçin terkedersin bu dağı
Eller güler yanar benim yüreğim
Eller güler ağlar benim yüreğim
Bülbül gülden ben yavrumdan aynldım

KAÇ AZRAİL KARŞIMDAN

Ocakta süt pişiyor
Yavrularım ötüşüyor
Kaç Azrail karşımdan
Akılcığım şaşıyor
Hep canlar alır mısın
Ben canımı vermezsem
Kasttiylen alır mısın
Azrail'im hoş geldin
Eli dolu boş geldin
İçtim ecel şerbetini
Gönlüme bir hoş geldi
Uçardım kuş gibi
Şimdi oldum tuç gibi
İndirdiler kabrime
Gözü bağlı koç gibi
Bindirdiler bir ağaca
Götürdüler miraaca
İndirdiler kabrime
Ne kapı var ne baca
Al yeşiller giymedim
B e n d ü n y a m a d o y m a dı m
Kaç Azrail karşımdan
Ben gençliğimedoymadım
Azrail'im el eman
Canımı alma bir zaman
Uzakta hasretim var
Kavuşurum bir zaman
AL DUVAKLI PULLU GELİN ÖLÜR MÜ
Salı akşamları kınası uruldu,
Çarşamba akşamları Mevlâm böyle buyurdu
Perşembe akşamlan o gelin dostlar
Ölüm böyle olur mu
Al duvaklı pullu gelin ölür mü
Kaynatası derdi geliniiTii göreyim
Kaynanası derdi Kutsuz Bilâl muradına ermedi
Al duvaklı pullu gelin ölür mü
Görümcesi derdi pulum düşmedi
Kaynatası derdi âlem üşmedi
Alma dalga alma allı gelini
Aldı dalga gitti görmedim yüzünü
Elinin kması kömür olmu ştur
Gözünün sürmesi çamur olmuştur
Ağama bu telâş tesir olmuştur Aldı
dalga gitti görmedim yüzünü
Kaynanası der ki oğlum Bilâl yola bakar
Gözlerinden kanlı yaşlar akar
Alma dalga alma allı gelini
Aldı dalga gitti görmedim yüzünü

Yedi köyün ahalisi üstüler Dalga
alıp coşar iken gördüler Hep birisi
ah ettiler durdular Gelin dostlar
ölüm böyle olur mu Al duvaklı pullu
gelin ölür mu

KIZLAR NAZLI NAZLI URUR ÇAPAYI
Kızlar nazlı nazlı urur çapayı
Kulağından kaybetmemiş elmas küpeyi
Kotaya'nın gelinleri'ni sel aldı gitti
Kotaya'nın kızlarını kum aldı gitti
Kimisi düzden gider kimi yamaca
Kimi allar giymiş kimi alaca
Kotaya'nın gelinleri'ni sel aldı gitti
Kotaya'nın kızlarını kum aldı gitti
Yirmisi gelin kırkı kız idi
Benim yârim içlerinde nazlı kuzuydu
Kotaya'nın hanımlarını sel aldı gitti
Kotaya'nın gelinleri'ni kum aldı gilti
Kimisi taş arasında kısılı kaldı
Kimisi kum içinde basılı kaldı
Benim yârim ide dalinde asılı kaldı
Kotaya'nın gelinleri'ni sel aldı gitti
Kotaya'nın kızlarını kum aldı gilti

YAN ANNEM BANA
Çukurova alçakları
Dertlendirir anelen
Duman sarmış ciğerleri
Yan anem bana genç Vasfiyem deyu
Anem ben bu derdi nerden kazandım
Yatak üzerine uzandım
Bir anemin yüreğini kopardım
Yan anem bana genç Vasfiyem deyu
Anem doktorlara da gittim
D e r d i me d er m a n a r a dı m
Ağır hastalığıma ilâç bulamadım
Yan anem bana genç Vasfiyem deyu
Rubalarım asılı kaldı
Esbaplarım basılı kaldı
Bir yavrum vardı öksüz kaldı
Yan anem bana genç Vasfiyem deyu

DOBRUCA OVASI DUZLUK
Dobruca ovası düzlük
Gitti adlarımız çok üzüldük
Buradan giden kurtuldu dedik
İmdat Allah'ım imdat bize
Bu vatan bizim dedik
Neye uğradığımızı bilemedik
Yememizden içmemizden kesildik
Yanalım dostlar halimize
Anam bizi doğurmasaydm
Dünyaya gelmeseydik İsmimizi yok
etmeseydik Yanalım dostlar halimize
Canlarına kıyanlar oldu
Yaşamaklar bize haram oldu
Olanlar bizim Türk halkına oldu
İmdat Allah'ım imdat bize
Belene adasına varalım
Beşbin tutukluya geri alalım
Hepsi genç kız ve oğlan
Onlara nasıl ağlayalım?
Yaşım küçük yollan bilmem
Kaçıp Türkiye'ye selamete eremem
Silahı göğsüme dayamış bir şey diyemem
Babam adımı koydu ezan ile
Kafir değiştirdi silah ile
Annem ağladı gözyaşı ile
İmdat dostlar imdat bize
Sesleniyorum Türkiye'de vatandaşlarım bize
El uzatıp sarılın bize
Ayşe, Fatma adımızı vermeyelim kafire
Yanın Türk vatandaşları halimize
.
Baba kalk artık uyuma Kafir
sardı her yanı durma Yak
arabayı kaçalım İstanbul'a İmdat
Allah'ım imdat bize
Türkiye'de anneme varamadım
Bulgar adımı söyleyip yanamadım
Boynuna sarılıp ağlayamadım İmdat
anneciğim imdat bize
Kanadımız olsa da uçsak
Uçup da sınırı geçsek,
"Çankaya Köşküne" konsak
İmdat Allah'ım imdat bize

Mekke'ye Medine'ye varalım
Diz çöküp Pirzade'ye yalvaralım
Kurtar bizi kâfir elinden diyelim
İmdat Pirzade imdat bize
Hocalara putlar takıldı
Razı gelmeyenler zindana atıldı
Camiler kapandı Müslümanlar ağladı
İmdat Müslümanlar imdat bize
MUHACİR İLÂHİSİ
Bir sebah kalktım
Çantama baktım
Ağlaya sızlaya
Boynuma taktım
O viran bubamı
Yolda bıkaktım
Diri diri runa
Gider macırlar
Bir sebah kalktım
Kapu kapalı Bin
başı geliyor Eli
sopalı
Macırlan toplamış
Körü topalı
Diri diri runa
Gider macırlar
Edirne ovasında
Serpildim kaldım
Arçlıyım tükendi
Evlâdı sattım
O viran bubamı
Yolda bıraktım
Diri diri runa
Gider macırlar
Edirne ovasında
Naneler biter
Nanenin kokusu
Cihana yeter Şu
macırlık Ölümden
beter
Diri diri runa
Gider macırlar
Atımı bayledim
Bir delik taşa On
iki bin ağlar Kemal
Paşa'ya
Diri diri runa
Gider macırlar

