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ı.

Enni sesi du ... si
Don sanlan bo... si
Sahlan boz sanlan bos
Fransız toz.

2. 0 ... 0 ... 0 ...

Ördek başını kaldırdı
Aynalara çaldırdı
Ayvacı defter
Kalk boyunu göster
Nişanlım gelmiş

çevreyi ister
çevreyi yıkadım
Bahçeye serdım
Bahçede gülIer
Ağzını beller
Ben gidersem askere
Eller duymaz bir kere
3. Ben gidiyorum
Sümbül sanna
SümbülIer azmış
ZerzebU olmuş
Toz bulamamış
Zimbir zimbir dok
Edalı zeybek
Pendispanya
SUıu bamya
Onetık boncuk
Leblebi çocuk
4. Evelenme develenme
Deve kuzu kovalama

Çengi çenber
Miski anber
Türetüre
Harekete bülbül
Çıkamadı sümbül
5. Dinpinde dinpinde
Bastım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri ağa biri paşa
Ortaneası Ahmet paşa
Beşiktaş'ta top patlamış
Altın saçlı kız vurulmuş
Akıcık sinıkıcık
Kız saçların kıvıreık

İğne

iplik
Pel ve diplik
Çelik çıbık
Gel gülüm
Sen çık
Tarana. terter
Bozasını yırtar

Baklava kardeş
Gel beni kurtar .
6.

Ya~ yağ yağmur

Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver allahım ver
SelIeree yağmur .
Mustafa mıstık
Arabaya kıstık

aibnıreKks
Üç mum yaktık
Çeyizine baktık
Ey kızlara kızlara
Yem verelim kazlara
Kazlar yemi yiyince
Biz bakalım kızlara
Bizim ayna taşayna
Üstünde beş taş oyna
İn dereye çık düze
Şimdi kızlar beş bine
7. Bir iki üçler
Yaşasın Türkler
Dört beş altı
Polonya battı
Yedi sekiz dokuz
Alman domuz
On onbir oniki
İn giltere tilki
Türk bayrağı dikildi
Cn üç on dört on beş
A' J ıerika

kardeş

Enlik meslik
Dibi delik
Sansar leylek
Çikulata sümbül melek
8. Anya manya
Kumpanya
İki şişe şampanya

içtim
biçtim
O... O...
Pişman pişman çikolata
Hani bana limonata
Limcnata bitti
Şu kızın' aklı fikri' gitti
Şampanyayı

Tarlayı

koşayını

Südü

Toz toprak' içinde
-Ô,

",

dağlar
'aşayım

Daha bana birkaç kuş
versin
Samanı ineğe vereyim

Hop hop
Altın top
Bundan başka oyun yok

pastacıya

vereyim
bana çörek
Pastacı bana çörek versin
Çöreği kediye vereyim
Kedi bana fare versin
Fareleri ipe dizeyim
Pastacı

14.

Kuyruğunu kulağını

keseyim
10. İğne battı
C.:.nımı yaktı

Tombul kız
Arabaya koş

15. Eveleme develeme

MıngırdakIı kız

(devekuşu kovalama)
Engi pazi tozi
merekebin kızı
Koca gitmiş ağla
İğne iplik delme diplik
Çelik çubuk sen çık
Biz yedi cüceleriz
Bizde her renk bulunur
Kimdedir mavi kimdedir
san
Laka laka lakatına mati
Kuşu lakatına öt palrize
Elmamı yediler bana
Cüce dediler cücelikten
Çıktım ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş içine

1 ı. Birer birer

Ayna dil er
Seren sekiz
Seren dokuz
Kapçır başlı

Kara domuz
Alak bakışlı
Sana dedim
Ses ver
12. Annem yoğurt getirdi
Kedi burnunu bastırdı
O kediyi ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kaz var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü ~miş var

Sıçan düşürmüş

Bu S1Ç~ ne yapmalı
Minareden atmalı
Minareden bir kuş var
tepesinde
Gümüş var Eniştemin
cebinde
Türlü türlü yemiş var

Yemişler yemişlerr.

Bana miskin demişler
Ben misklnden :beterim
Sokak sokak gezerim
Canımı yaktı

Ayşe hanımın keçileri
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinden bülbül okur
O bülbül benim olsa
Akşam yedim salata

Bir kuyu

kazdım

kuyunun içine
Bir tarak buldum. Tarağı
beye verdim Bey bana
bir at verdi bindim
ata gittim.
17. Kanlı suya kanlar akar
Şar şar iki dilber bana
bakar. Çık çıkalım
çardağa yem verelim
ördeğe ördek başını
kaldırmiş yavrulannı

çaldırmiş

defter çık
boynunu göster. Anne
gelmiş mendili ister.
Mendili sıktım bahçeye
astım bahçede güller

Ayvacı

ÇıngırdakIı

13. İğne battı··

koşayım

İstanbul'un şekeri

İnek bana süt versin

.'

Tombul kuş'
Arabaya kI)Ş
Arabariın tekeri.
İstanbul'unşekeri ':

16.

EImamı yediler bana
cüce dediler cücelikten
cebinde

Şmgıl mıngıl küşeler

18. Birlim bir
İkilım iki
Üçlüm üç
Dörtl üm dört
Beşlım beş
Altılım altı

Yedilim yedi
Sekizlim seksek
Dokuzurtı oturak
Onlum durak
On birim yağlı çörek
Hafta tabak
Suda zambak bir oğlum
var
Al yanak
19. Ali babaya
Kon kafaya
Konduramazsan
Gir komaya
20. Eveleme geveleme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski kamber
39
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Katır gider ormana
Sen kalırsin babana
Baban gider kahveye
Sen kalırsm annene
Annen gider mahalleye
Sen kalırsırı ablana
Ablan seni öldürür

tuzu kimin kızı
günü sefere
Çiftele mekere
Mitahta tahta biz
gidiyoruz bu hafta
Tazı

Salı

İneğimiz doğurdu

olsun kel fatma
beller fora feller
Aşkada benziyor
aşkada benziyor
adı

İnce

22.

soydurdum
Baş ucuna koydurdum
Ben bir yalan uydurdum
Portakalı

23. Katar katar Ömer bey
Kak gidelim çardağa
Yem verelim ördeğe
Ördek başını kaldırmiş
Ayvasmı aldırmış

destan
yolunu göster
Yavuklun gelmiş
çevreyi ister
Ayvalı
Çık

24. Dingildo dingildo
Bastım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri A biri B
Ortaneası Beşiktaş

Kalk gidelim Beşlletaşa
Beşiktaş hasta
Çorbası tasta
Mendili ipek
Kendisi taş bebek
25.

Tıngırdatma bakın

Ürkütürsün katın.

Taş kapısma

26.

gömdürür

Ayşe hanımın

keçileri

Kiş kiş kişnlyor

Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül olur
O bülbül benim olsa
Biri ay biri yıldız.
27. İğne iplik
Değirmen diplik
Çelik çubuk
Sen çık
28. Laka laka lakatma
Mati kuşu Iakatına
EImamı yediler
Bana yüü,
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine sıçan düşürmüş

Bu sıçanı ne yapmalı
Minareden atmalı
Tepesinde gümüş var
Eniştemin cebinde .
Türlü türlü yemiş var

