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Ramazan Eyigün (1936-)
1936 Yılında Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde dünyaya
geldim.
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Ağın Dağı

AĞIN DAĞI

Kuddretten yüksektir senin de başın
Altındır toprağın,gümüştür taşın
Dolaştım cihanı bulunmaz eşin
Yaylalar içinde gül ağın dağı

İlk seher güneşi başına doğar
Bulutlar birbirini çevrende kovar
Güzelin olmasa güllerin solar
Çevrende güzelin bol ağın dağı

Yine güz geldi karardı yüzün
Kışlaya döküldü koyunun kuzun
Hani top zülüflü gelinin kızın
Bağrında güzelin bol ağın dağı
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Almanya

Çadır kurdum Almanya’nın düzüne
Gönül verdim şu Alman’ın kızına
Hasret kaldım anne baba yüzüne
Vatanıma hasret koydun Almanya

Canım Türkiye’de Almanın gözü
İnsan unutur mu verdiği sözü
Dolara kandırdı eyledi bizi
Köyümüze hasret koydun Almanya

Oğlu Almanya’nın yolunu tuttu
Anneyi babayı köyü unuttu
Bir fidan dikti de   gülü kuruttu
Bağımızı viran koydun Almanya

Duyan gitti  Almanya’nın metini
Kebap diye verdi domuz etini
Enişte eyledi Türk  milletini
Gelinleri kısır koydu Almanya

Alırdın Türkiye de hacı hocayı
Alman kızı çok seviyor kocayı
Dumansız bıraktın bizim bacayı
Köyümüzü ıssız koydun Almaya

Ramazan Eyigün
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Ata yurdu

Bu vatanı gören iller özenir
Çatağıl’dan beydağı’na uzanır
İlk baharda çiçek ile bezenir
Atanın yurdunu dön de gör oğlum.

Bu vatanı gören eller kınamış
Ah çekmişte yürekleri kanamış
Atanın yurduna baykuş tünemiş
Atanın yurdunu dön de gör oğlum

Dağlarda gezerdi malı sürüsü
Babanın varidi iki karısı
On iki evladın nerede birisi
Atanın yurduna dönde gör oğlum.
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Atatürk Hastanesi

Kimisi  bağ kur lu,kimi emekli
doktorlar geziyor,beyaz gömlekli                                            insan kasapları
çadır yelekli
bana da bir çare bulsan doktor bey

sakın sen ölümü alma aklına
haber yolla akrabaya yakına
ölüm imzasını verdim doktora
bana da bir çare bulsan doktor bey

yaralarım göz göz oldu sızlıyor
evde yavrularım yolum gözlüyor
benim tenim dertlerimi gizliyor
buna da bir çare bulsan doktor bey

vilayetim Afyon kentim Ankara
annemden doğalı hep bahtım kara
prostat diyorlar çok derin yara
bana da bir çare bulsan doktor bey
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Atma Mavzeri

Evimin önüne çevirdim avlu.
Pusuya gitmeye biz ettik kavli
Bana düşman imiş amcamın oğlu
Atma amcam oğlu,atma mavzeri
Küçük yavrulara düşman olursun.

Evimin önüne yaptılar duvar
Akmadı yokuşu,kesildi sular.
Bana zindan oldu. Çatmalı pınar
Atma amcam oğlu,atma mavzeri
Küçük yavrulara düşman olursun.

Oğlum ile birlik girdik ekine
Ilgıt ılgıt aktı kanım kekine
İfademi doğru verin vekile
Atma amcam oğlu atma mavzeri
Küçük yavrulara düşman olursun.

Arabaya koştuk; dor’at kişnedi
Yavru kuşun ciğerine işledi
Aramızdan hiç düşmanlık geçmedi
Atma amcam oğlu,atma mavzeri
Küçük yavrulara düşman olursun

Çatmalı tarlaya diktirdim fidan
Yürüttüm arabayı geçmiyor sudan
Amcamın oğluna siz verin idam
Atma amcam oğlu atma mavzeri
Küçük yavrulara düşman olursun.
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Azime

Yeşil çayır biçelim
Doldur çayı içelim
Bugün gece karanlık
Gel Azime’m kaçalım

Düştük yayla yoluna
Tak kolunu koluma
On beş milyon harcadım
Gız Azime’m yoluna

Dala martin astılar
Yolumuzu kestiler
Azime’mle  yatarken
Jandarmalar bastılar

Top tepenin çamları
Gider elim kanları
Bize mesken mi oldu
Şu Afyonun damları.

Ramazan Eyigün
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Cemile

Tarlaların kavunu
Vur davulcu davulu
Götürmeyin amacalar
Verin benim avımı

Tarlaların kabağı
Cemile sever bebeği
Cemile oğlan doğurmuş
Çağırın gelsin ebeyi

Bahçelerin bostanı
Aşık yazar destanı
Dokunmayın amcalar
Cemile giysin fistanı

Bahçelerin hıyarı
Yoktur yarin ayarı
Dokunmayın amcalar
Uykulardan uyarı

Ramazan Eyigün
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Cilveli Yarim

Saat takmış koluna
Tuzak kurdum yoluna
Nasip olup yatsaydım
Şu güzelin koynuna

Çorap örüyor, patik örüyor
Usul yavaş gel beri
Gizli gizli gel yarım
Anan baban seni ele veriyor

Belinde gümüş kemer
Oynamayı çok sever
Benimle dalga geçti
Sevdiği başka meyer

Saçındaki kurdele
Tutuşalım el ele
Şu zamanın kızları
Yiğit başına bela

Küstün mü barışalım
Sevmeye alışalım
Gizli gizli gel gülüm
Tenhada buluşalım.
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Döne Kız

Evleri var çanaklı,
Dönem elma yanaklı,
Ben Döne’yi alacam,
Koynunda gülü saklı.

Evlerin kaya başı,
Otursak karşı karşı,
Ben Döne’yi alacam,
On sekiz oldu yaşı.

Avlusu kara taşlık,
Cebimde yoktur harçlık,
Ben Döne’yi alacam,
Babası ister başlık.

Bir taş attım yemişe,
Ben de şaştım bu işe,
Ben Döne’yi alacaktım,
O da gitmiş Tantış’a.
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Ecelsiz Ölüm

İzmir’den çıktımda uzadı yolum
Aklıma gelmedi ecelsiz ölüm
Küçük yavruları anama verin
Amcamı görmeye geldim.
Ecelsiz öldüm efendim

Eniştem Adem ile Afyon’a gittik
Amcam Abdullah’a avukat tuttuk
Motoru ardından ecele gittik
Amcamı görmeye geldim.
Ecelsiz öldüm efendim

Dua edin erenlere yatıra
Keşke binmeseydik katil motora
Ilık ılık kanım aktı pantola
Amcamı görmeye geldim.
Ecelsiz öldüm efendim

Bindik motora da basıyor gaza
Yolları boyadı dumana toza
Garezin neydi ey Arif bize
Amcamı görmeye geldim.
Ecelsiz öldüm efendim

Canlıymış da durakların yatırı
Dombey Arif hızlı sürer motoru
Kardeşim İsmail’i bize getiri
Amcamı görmeye geldim.
Ecelsiz öldüm efendim

Hasret kaldım vatanıma, taşıma
Zahir kattı ekmeğime, aşıma
Dertli Cengiz yazın taşıma
Amcamı görmeye geldim
Ecelsiz öldüm efendim.
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Elif'im

Sizin köye yakın idi Aziye
Ben kayil değilim böyle yazıya
Elif’im benziyor emlik kuzuya
Sürünün içinde birdir Elif’im

İndim enginine geniş ovası
Çıktım yükseğine kartal yuvası
Alay alay olmuş Türkmen mayası
Alayın içinde birdir Elifim

Çıktım gök boyuna geniş yaylanız
Senin ile böyle miydi kavlimiz
Seni benden ayırıyor  oğlunuz
Al bohçanı düş ardıma Elif’im

Ah çektim dünyada düşmedin ele
Bekledim yolunu tam yedi sene
Gel gayri dönelim dön bizim ele
Ahret’e hakkımı koymam elif’im
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Emirdağ Türküsü

Evlerinin önü bir kötü yokuş
Kız kurban olayım bu nasıl bakış
Halının üstüne döktüğün nakış
İlmek çeken ellere kurban olayım.

Yüksek saraylarda serili kilim
Güzeli görünce tutmadı dilim
Kurbanın olduğum kız allı gelin
Sar beni döşüyün aralarına

Karşı ki binanın güzel gelini
Salını salını balkonu gezer
Çeşmenin başına üç cadı durmuş
Elinde diviti hep güzel yazar
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Eşime Ağıt

Hekim doktor muayeneye geldiler
Dertlerini ciğerinde buldular
Öleceksin diye karar verdiler
Aldırdım nazlımı yanar ağlarım

Afyon ile Ankara’nın arası
Aman ne zorumuş yürek yarası
Lokman hekim bulamadı çaresini
Aldırdım nazlımı yanar ağlarım

Akşamlar oldu mu sabahlar olmuyor
Garibim masumum yüzüm gülmüyor
Eski dostlar yanıma hiç gelmiyor
Aldırdım nazlımı yanar ağlarım

Felek sillesini vurdu başıma
Zehir kattı ekmeğime aşıma
Dertli aşık yazın kabir taşıma
Yitirdim nazlımı yanar ağlarım

Dolaşırdık dağları deryaları
Viran koydum mor sümbülü bağları
Başa geçirmişiz biz bu çağları
Yitirdim nazlımı söyler ağlarım

Yarimden ayrıldım tütmez bacalar
Ne tabipler koydum ne de hocalar
Bana zindan oldu ıssız geceler
Yitirdim nazlımı söyler ağlarım

Akşam oldu karanlık çöktü
Ayrılık hasretlik belimi büktü
Alem bağlarına gül fidan dikti
Kurudu güllerin soldu nazlı yarim.
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Felek

Attı felek gurbet ele
Tutacak bir dal kalmadı
Bülbül zar eyledi gül’e
Bülbül de gül’e gelmedi.

İçerimde vardır sızım
Neyi çalsın kırık sazım
Hani nerde anam, bacım
Sazlarda dile gelmedi

Hasretlik deldi sineyi
Büyüttük küçük mineyi
Bebek unuttu nineyi
Dede de dile gelmedi

Yıllar geçti yok bir yoldaş
Dolaşırım ayyaş ayyaş
Nerde bacı,nerde gardaş?
Onlar da bile gelmedi.
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Gel dönelimköyümüze

Köyden çıktım pişman oldum
Siyah saçlarımı yoldum
Gayri bende naçar kaldım
Gel dönelim köyümüze

Soyguncu hesabı yaptı
Kapkaççı çantamı kaptı
Bugün benim beynim attı
Gel dönelim köyümüze

Yaktığımız ocak söndü
Kasabalı bize güldü
Hanemiz baykuşa döndü
Gel gidelim köyümüze

Bugün yine akşam oldu
Bağımızın gülü soldu
Hanemiz virana döndü
Gel dönelim köyümüze

Gelip bindik asansöre
Bir gün düşeceğiz dara
Mahkum olduk dört duvara
Gel gidelim köyümüze
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Gitme Nazlı'm

Düz ovada sarpa vurdun yolumu
Felek kırdın kanadımı kolumu
Ayrılık varken verdin ölümü
Gitme Nazlı'm gitme beraber gidek

Anlıma yazılmış kara yazılar
Ah çektikçe yüreklerim sızlar
Anne diye ağlar körpe kuzular
Gitme Nazlı'm gitme beraber gidek

Felek sillesini vurdu başıma
Zehir kattı ekmeğime aşıma
Azrail ne çabuk düştü peşime
Gitme Nazlı'm gitme beraber gidek

Bir garip aşığım ne olur halim
Aklıma gelmedi ayrılık ölüm
Benden ayrılalı uzadı yolun
Gitme Nazlı'm gitme beraber gidek

Ramazan Eyigün

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güllü kız

Faldır köyün ayan’ı
Topla Zele’m sayanı
Arabadan iniyor
Çerkezlerin bayanı

Afyon’a giden susa
Yolları kısa kısa
Hiç kimseler değildir
Sebebim paçoz Musa

Yeşil taksi geliyor
Dağı taşı deliyor
Durma bur da len Halil
Gopuk Selim geliyor.

Bıçak kesmez soğanı
Oku hocam duanı
Daşlara dil veriyor
Türeybe’nin figanı
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Hayırsız evlat

Ata evladına bırakır eser
Birine verse de öteki küser
Oğlu cellat olmuş Atayı keser
Böylesine idam ver hakim bey

Canım Türkiye de ne yolsuz çıktı
Ananın babanın canını yaktı
Evini barkını yuvayı yıktı
Böylesine idam ver hakim bey

Aşık acı ile bıraktı sazı
Ne şehittir nede bir gazi
Mevlam böylesinden korusun bizi
Böylesine idam ver hakim bey

Balta ile kesti satırla kıydı
Anne cesedini çuvala koydu
Babayı kesmeye şeytana uydu
Böylesine idam ver hakim bey
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Kader

Arşa el uzattım o benden uzak
Getir kalemini romanı yazak
Her nereye gitsem sen oldun tuzak
Kurtulamam kader senin elinden

Deli gönlüm murat alıp gezmedi
Lef’i kalem bu yazıyı yazmadı
Deryalara saldım gemim yüzmedi
Kurtulamam kader senin elinden

Bu senin isyanın neyiydi bana
Alem kanatlanmış uçuyor aya
Her nereye varsam tuzaksın bana
Kurtulamam kader senin elinden
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Kara Toprak

Toprak benim ata dostum
Güllük gülüstanlık üstün
Şu dünyadan ümit kestim
Aç bağrını kara toprak

Nerde ata nerde dostum
                Sende yatar bütün neslim

Bende ümidimi kestim
Aç bağrını kara toprak

Yaşım erdi elli yüze
Bina kurdum dere düze
Azrail geldi de bize
Aç bağrını kara toprak

Nerde hacı nerde derviş
Dünya yalan gerçeğimiş
Nice canlar mahluk yemiş
Aç bağrını kara toprak
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Kardeşe Ağıt

Hacı tarlasından sardım ekini
Oğlum ahmet çifte tutun vekili
Al kana boyanmış saçının kekili
Olur mu ağalar böyle olur  mu?
Ören için kardeş düşman olur  mu?

Girdik motor ile harman düzüne,
Çekil kardeş kan göründü gözüme
Katil fatma bıçak attı kızıma
Olur mu ağalar böyle olur mu?
Miras için kardeş düşman olur mu?

Savcı doktor geldi keşif etmeye
Mecalim kalmadı kalkıp gitmeye
İdam verin kızı ile fatma’ya
Olur mu ağalar böyle olur mu?
Çayır için kardeş düşman olur mu?

Evimiz varidi yokuş,bayırda
Efez,fafez etmesi kavaklı yurda
Kardeşim şeref sen durmada bur da
Olur mu ağalar böyle olur mu?
Miras için kardeş düşman olur mu?

Atma şerafettin tabanca atma
Bize düşman imiş gelinim fatma
Doğru söyle  mevlüt sen yalan katma
Olur mu ağalar böyle olur mu?
Miras için kardeş düşman olur mu?
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Karlı Dağlar

Kara kışta kara yüzün
Zemheri de vermez izin
Kar dolmuş deren düzün
Karlı dağlar karlı dağlar
İnsanı zincirsiz bağlar

Kara kışta alır yükü
Yaylaları beyaz kürkü
Bütün can aleme salar korku
Karlı dağlar karlı dağlar
İnsanı zincirsiz bağlar

Eser lodos erir akar
Nice su bendini yıkar
Yolda belde canlar yakar
Karlı dağlar karlı dağlar
İnsanı zincirsiz bağlar

Yere göğe verdin duman
Hamsin de yoktur din iman
Yolları kaparsın bir zaman
Karlı dağlar karlı dağlar
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Köyümüze okul

Köyümüzün yok idi çarşısı yolu
Atalar dedeler çektiler zoru
Atmış beş yılında yaptık okulu
Okuyun çocuklar hayırlı olsun

Sene elli beş yılında okul yok idi
Köyümüzün cahilleri çok idi
Koyun kuzu malı zengin çocuğu
Koyunu kuzuyu güdün çocuklar

Merkepler ile çekerdik suyu
Çeken bilir susuzluğun zorunu
Gelen vasıta bulamamış yolunu
Okuyun çocuklar hayırlı olsun

Babam 63’ te bir okul yaptı
Köyümüze büyük bir eser bıraktı
Cenneti alanın kapısını açtı
Hayırlı olsun gidin çocuklar
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Köyümüze su

2001 yılında iktidar oldu
Alanyurt köyünün suyunu böldü
Bütün köyümüzün yüzü hep güldü
Afiyet olsun için komşular

Köyümüze muhtar oldu üç  sene
Aradı köyler geçmiyor ele
Verdiler mührü Eyigünlere
Yeni muhtarımız hayırlı olsun

Dost belledi kaymakamı valiyi
Dosta davet etti çevre köylüyü
Dost edinmen düşman deliyi
Dostu düşmanı bilin köyler

Neylerim dostlarım kaderim kara
Orta okul yapmaya aldıydı sıra
Olan para gitti hem Çalışlar’a
Bu kara kaderimize yanın köylüler
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Merfes(Mermer festivali İscehisar)

Festival kurulmuş gidelim bari
Sağ olsun geldiler Kaymakam Vali
Kimisi şehirli,kimisi köylü
Merhaba dostlarım sefa geldiniz

Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Sağ olsun milleti topladı başkan
Millet ekmeğini çıkarır taştan
Merhaba dostlarım sefa geldiniz

Füzeler atılır yaparlar lara
Konserler verilir hem ara ara
Gelen müşteriye yetmiyor sıra
Merhaba dostlarım sefa geldiniz

Yıldan yıla bu festival kurulur
Ağa paşa bütün alem derilir
Zanaatı elden ele verilir
Malın Avrupa da  altın karahisar

Aramayın gurbet eli  yabanı
Atalar bıraktı kara sabanı
Patron oldu bütün koyun çobanı
Malın Avrupa da altın karahisar

Ne olmuş  vatana dostlar ne olmuş
Almanya Avrupa buraya dolmuş
Mermer taşı derler sar’ altın olmuş
Malın Avrupa ya gider İscehisar

Bir yanın gülistan bir yanın alan
Ramazan sözüne katar mı yalan
Kemer köprüsü var tarihten kalan
Tarihi eserin boldur karahisar.
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Muhtarlık destanı

İkibindokuzu tarihe geçin
Dört aday içinde Nuri’ yi seçin
Muhtar odasına kahveyi açın
Perişan hallerde kaldı köyümüz

Kanalizasyon yapıldı suyu akmıyor
İktidara gelen hizmet yapmıyor
Ellez uşağından aza çıkmıyor
Perişan hallerde kaldı köyümüz

Birine atsan birisi küser
Hacının Osman’ da bıraktı eser
İktidara gelenler koyunu keser
Perişan hallerde kaldı köyümüz

Kimisi Sünni de kimisi tatar
Hacının Osman’ da yaylayı satar
Sandık başında yedi oy çıkar
Perişan hallerde kaldı köyümüz

Dolaştım dünyayı kenti bucağı
On yıldır kapalı sağlık ocağı
Kör mü kaldı beyler ocağı
Perişan hallerde kaldı köyümüz

Dostlar boşa atman sakın siz oyu
Muhtar olacaktı tutmadı boyu
İktidara geldi Altıntaş soyu
Verin mühür’ü de hayırlı olsun

Dokun aşık dokundurmadan saza
Şimdi oy atanlar çekiyor naza
Öldümlerden çıktı otuz beş aza
Alın mühür’ü de verin  Nuri’ye
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Nazlı Yar

Kolların inmesin asla dalından
Yüreğim hun oldu yar efkarından
Asla ayrılamam senin yanından
Beni yerden yere vurma Nazlı yar

Yine akşam oldu karanlık çöktü
Ayrılık hasretliği belimi büktü
Alem bahçesine gül fidan dikti
Kurudu güllerin bağır Nazlı yar

Öyle melul mahsum bakma gözüme
Yoksa darıldın mı ah benim sözüme
Ecelin yetsede yatsam dizi de
Beni el eline koyma Nazlı yar

Güzeller toplanmış çeşme başına
Şavkı vurmuş mihrabın taşına
Bir hörü güzeli çıktı karşıma
İçinizde nazlı yarim var mı ola

Bir seher vaktinde indim pınara
Taramış zülüfü vermiş tımara
Doldurdu suyunu koydu kenara
İçinizde nazlı yarim var mı ola

Pınar senin suyun neden soğumuş
Sevilecek güzellerin çoğumuş
İçinizde nazlı yarim yoğumuş
Yanarım ağlarım kara kadere
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Ne deyem

Ağardı sakalım,saçım kalmadı
Salgına verdimde koçum kalmadı
Şimdi fakirlerde geçim kalmadı
Millet elden gitti ben ne deyim.

Düştüm gurbet ele şu genç yaşımda
Dostlar düşman olmuş gezer peşimde
Ağalar paşalar dolar peşinde
Paramız pul oldu buna ne deyim

Felek yokluk ile açtı yarayı
Bakkal ile bozduk yine arayı
Kapkaççıya kaptırdık olan parayı
Hırsız şehre inmiş buna ne deyim

Yıkıldı bendimiz,çarkımız durdu
Ağalar,paşalar fabrika kurdu
Eskiki hararlar hep çuval oldu
Dağarcıya giren una ne deyim.
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Seda hanım

Tuttu İstanbul yolunu
Gelip bükerler boynunu
Fakirin garip oğlunu
Everseydin Seda Hanım

Geçti bahar geldi yazlar
Yar aşkına çalar sazlar
Evde kalmış bekâr kızlar
Everseydin Seda Hanım

Etmen âleme minneti
Verdin kızlara ziyneti
Sende kazandın cenneti
Girsen sende Seda Hanım

Arzulayıp geldim sana
Ün salmışsın Cihan’a
Bana da olsan kaynana
Bulsan bana Seda Hanım

Seni görmek idi arzum
Ben âşık’ım vardır nazım
Yok, elimde kırık sazım
Bulsan bana Seda Hanım.
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Sevdalı gelin

Boğum boğum kınalamış elini
Kemere sıktırmış nazik belini
Mevlam ne hoş yaratmış bu gelini
Ne derdin var bilemedim kız senin

Akları çıkarmış dağlar karalar
Derdin beni iflah etmez yaralar
Ayrılmış eşinden böyle sunalar
Ne derdin var bilemedim kız senin

Ak göğsün üstüne durmuş bir pazar
Kınalı ellerin düğmeyi çözer
Açma ak göğsünü dokunur nazar
Ne derdin var bilemedim kız senin

Hezeli de deli gönül hezeli
Bizim bağlar erken dökmüş gazeli
Düğünde, bayramda gördüm gözeli
Ne derdim var bilemedim kız senin

Garip bülbül gibi eğer başını
Soramadım soyadını yaşını
Kesemezsin gözlerinin yaşını
Ne derdin var bilemedim kız senin
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Şehir kızları

Saçına vermiş tımar
Belini sıkmış kemer
Yiğidi candan sever
Şu İstanbul kızları

İlk bahar yazı gibi
Seher yıldızı gibi
Bir emlik kuzu gibi
Şu İzmir’in kızları

Akşam doğan ay gibi
Kaşı gözü yay gibi
El değmedik toy gibi
Şu Ankara kızları

Kınalı on parmağı
Bala dönmüş yanağı
Sanki afyon kaymağı
Şu afyon’un kızları
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Telli gelin

Sabah günü gibi parlar konakta
Zülüfleri tel tel olmuş yanakta
Gümüş yüzük parlıyor parmakta
Salınıp bahçeye indi bir gelin.

Yavru ceylan gibi ne hoş bakışlı
Ala geyik gibi göğsü nakışlı
Cennet gülü gibi amber kokuşlu
Cennet kokusunu verdi bu gelin

Meri keklik gibi indi pınara
Doldurdu testiyi koydu kenara
Taramış zülfünü vermiş tımara
Güzel senin ziyaretin pınar mı?

Gümüş kemer sıkmış ince belini
Boğum boğum kınalamış elini
Bilemedim bu kimlerin gelini
Elini göğsüne koydu bu gelin
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Terör

Tanımazsan sağı solu
Her tarafın terör dolu
Viran etti İstanbul’u
Bu ne acı savcı beyim.

Çarşı pazar sürünürler
Mason dersi verişirler
Ceket, maske pürünürler
Bu ne ibret savcı beyim

Saatli bomba bağladı
Patlayıp yürek dağladı
Gökte melekler ağladı
Bu ne acı savcı beyim

Düşman geldi ayak ayak
Ne sopa var nede dayak
Şehirler doldu yad ayak
Bu ne ibret savcı beyim

Bu destanı âşık yazdı
Kepçe kabirleri kazdı
Yolladığı köpek azdı
Bu ne acı savcı beyim
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Türban

Bu ne hikmet bu ne hillet
Hür yaşasın bütün millet
Türban için şaştı devlet
Ağlar annem türban diye

Nerde atamızın sözü
Açılmaz annenin yüzü
Cehennem yakacak bizi
Ağlar bacım türban diye

Saygımız devlete karşı
Açılır mı talebe başı
Vardır bunun sınır taşı
Ağlar yavrum türban diye

Batıl oldu siyah pürde
Devleti düşürdü derde
Namahremlik hani nerde
Ağlar canlar türban diye
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Türkiyem

Gel güçlü olalım düşmana karşı
Altın Türkiye min toprağı taşı
Atalar yaptılar kanlı savaşı
Canım sana feda olsun Türkiye’m

Dostlar koruyalım biz bu vatanı
Al bayrakta vardır şehitler kanı
Toprak diye basıp geçme vatanı
Canım sana hayran olsun Türkiye’m

Nalet et düşmanın yüzüne bakma
Dost sanıp düşmanı vatana sokma
Atanın verdiği kılıcı satma
Canım sana feda olsun  Türkiye’m

Unutma atana  verdiğin sözü
Dostlar koruyalım biz yurdumuzu
Canım Türkiye’de düşmanın gözü
Canım sana kurban olsun Türkiye’m

Aşık aşkı ile bağladı sözü
Her bir kayağında Osmanlı izi
Canım Türkiye de düşmanın gözü
Canım sana feda olsun  Türkiye’m
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Unutulur gidersin

Sende kırdıysan,okun yayını
Unutursun haftan ile ay’ını
Sen de görmezsen emmin dayını
Birgün gelir unutulur gidersin

Eser sam yelleri,can’ı kurutur
Yaprak gazel olur dalı kurutur
Dost dostu görmeyeli  ay yarim
Dost olanlar birbirini unutur

Yoksa geçti mi yıllar asırlar
Acep bende mi bütünkusurlar
Kardeşini kayıp eden nesiller
Dost içinde dostu unutur gider

Aşık figan eder ağlar özünden
Akar göz yaşları sel olur gider
Eğer gurbet elde aslı var ise
Bilmez evlatların el olur gider
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Yar bulamadım

Bir güzel aşkıyla çıktım dağlara
Derdimi söyledim  coşan çaylara
Bir gül için indim yeşil bağlara
Yar gülünden tatlı gül bulamadım

Derdimi söylerim  sarı telinen
Bazı kokun gelir  esen yelinen
Dostlar hatırladı bir top gülünen
Yar gülünden başka  gül bulamadım

Deli gönül efkarlandı yatmıyor
Eski dostlar hiç yüzüme bakmıyor
Elin gülü senin kadar kokmuyor
Yar dilinden tatlı dil bulamadım

Düz ovada şaşırmışım yolumu
Nazlı yare giden yol bulamadım
Kırdı felek kanadımı kolumu
Yanan yüreğime  yar bulamadım

Ramazan Eyigün

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar olmayınca

Ne için yarattın yaratan bizi
Bana mal eylesen deryayı düzü
Hayalimden çıkmaz o yarın sözü
Neyleyim dünyayı yar olmayınca
İstemem dünyayı  yar sen olmayınca

Hanı bu dünyaya hükmeden hanı
Emanet mi verdim o tatlı canı
Yere kar eyledin Harun’un malı
Neyleyim dünyayı yar olmayınca
İstemem dünyayı yar  sen olmayınca

Bir garip aşığım şaşırdım yolu
Kesildi umudum çekerim zoru
Hep bana verseler ziyneti pulu
Neyleyim dünyayı yar olmayınca
İstemem dünyayı yar  sen olmayınca
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Yörük beyi

Yaz gelince her yaylalar yurt olur
Sıra sıra kara çadır dört olur
Yörük beyi yiğitlerden mert olur
Verdiğin kararda dur Yörük beyi

Asar’a yıkındır hem bostan gürü
İlkbahar da açar çiçeği gülü
Her kapıda meler koyunu sürü
Bunlara bir çoban tut Yörük beyi

Kurt yurdu yaylası goduk alanı
Çıkıp yükseğine alın havanı
Aşıklar sözüne katmaz yalanı
Aşığın halini gör yörük beyi

Aşık Ramazan gördüm çadırı
Bu çadırda Yörük beyi oturur
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı
Bize de bir yudum ver Yörük beyi
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Yörük kızı

Göç etmiş geliyor Yörük halayı
Çıkar Bulamır’a çeker halayı
Yörük kızı kater etmiş deveyi
Çekip gider yaylaların üstüne

Sarmış devesine kara çadırı
Belce’ye çıkınca biraz oturur
Bu yol seni Ahrılca’ya götürür
Orada bir mola ver Yörük kızı

Yaylaya çıkmak mı senin merağın
Bu gidişle yakın olur ırağın
Ağın yaylası mı senin durağın
Oraya çadırı aç Yörük kızı

Yaylaları dolaşıp neşe bulmalı
Yaylaların beyi yiğit olmalı
Bu senede Almalı da kalmalı
Oraya çadırı aç Yörük kızı
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