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Hazırlamış olduğum çalışmada sizlere Kıbrıs'ın
Kıbrıs'ın çeşitli yörelerini'gezerek

kendine özgü türkü ve manil'~i4i1~=:;;::::;::

birçok kişden yararlanarak sizlere aktarmaya çalıştım.

Kıbrıs' ın Lefkoşa, Mağusa, Değirmenlik, Girne, Akdoğan, Güzelyurt gibi birçok
yerlerindeki kişilerle görüştüm. Bu çalışmayı hazırlamaya çalışırken yeni yeni insanlarla
tanıştım, Kıbrıs'ın türkül~tih:ifolklor oynayan bir kişiden yararlanarak buldum. Tüm
bunları araştırırken geneiİikle Kıbrıs'ın gençlerinin maniler ve Türkülerle ilgili pek fazla
bilgileri olmadığını gördüm. Bana bilgi verenlerin genellikle ortalama yaşları 40- 70
arasında olduğu kaynak~~i~hı bakınca.dikkatinizi

çekecektir.

Kıbrıs'ın kendirıehas örf, adet ve geleneklerine bağlı birçok kişi ile
karşılaştım.özellikle

yaşlilarla tanışmaktan çok büyük mutluluk duydum. Çünkü bu

insanların gerçekten Kıbrrs'in özünü taşıdığına inanıyorum. Bana bilgi veren bu kişilere ve
yardımlarını esirgemeyeti'höcam

Sayın'Dcç. Dr. Habib Derzinevesi'ne

ederim.
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sonsuz teşekkür

TÜRKÜLER
Kaynakça:
İsim

: Ümit Emin

Yaş

: 31

Dpğum Yeri: Lefkoşa
Mesleği

: Serbest

DOLAMA DOLAMAYI
Dolama dolamayı
Getirin bağlamayı
Nerden alıştın yavrum
Böyle göbek atmayı
(Çarşaftan gol atmayı)

*
Amap. yıırim elinden
Sarsamince belinden
Öpsem dudu dilinden

*
Akşam ben uyumadım
Uykuma doyamadım
Gasavet basdı beni
Yarim geldi duymadım

*
Aman yarim elinden
Sarsam ince belinden
Öpsem . dudu dilinden

*
İki civan oyunda
El111a tüter goynunda
Çok. güz:el oyun oynar
Cingane var soyunda

*
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Aman yarimm elinden
Sarsam ince belinden
Öpsem dudu· dilinden

MÜNÜSEM
Karpuzu kestim aman gan gibice
Müııüsemin dudağı bal gibice
iY:ar aman aman Münüsem aman
'Yar aman yandım bir tanem aman
Yiumurtalar gaynayıyor tavada
Münüsemin aglı fikri havada
aman aman rnünüsem aman
aman yandım bir tanem aman
At{5şaldı değirmenin dilleri
Y:aktitbeni Münüsemin gözleri
'Yat aman aman Mühüsem aman
Y:ar aman yandım bir tanem aman

AGŞAMI NEYLEYİM?
Agşamr neyleyeyim
Kiminle-eyleneyim
Aman yavrum, aman aman
Var gid>sefasız agşam
y:arsız'seni ney leyim?
Amanyavrum

aman aman

Ay yıldızlı·.geceler
Kapalı pençereler
Aman yavrum, aman aman
Hiçaglına gelmez mi
Sanldığrnız geceler?
Amansyavrum, aman aman
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HAMAM TASI GÜMÜŞTEN
Hamam tası gümüşten
Ben ağnamam bu işten
Beni yardan ayıran
Ablam değil, eniştem

*
İki-rahta çaktılar
Arasından baktılar
Enişteylan baldızı
Gazettaya bastılar.

I.;E)"MOSUNTÜRKÜSÜ
Hayde da Leymosun dedigleri
Şeij~rilangaymagdır yedigleri
Hiçiğğlımdan çıkmayıyor aman aman
Hayde da beyim dedigleri!

Irmak başdan çağlayor
Ağladma, .gelin ağlayor

Hovardalar kapıda begliyor aman aman
Irmak başdan çağlayor!

*
İçme beyim içme şarfoş oluesun
Sonra ölür helak olursun
Hovard~lar kapıda begliyor aman aman
Irmak başdan çoğalıyor!

YÜREGİM YARALIDIR.
Nel?c1,karsın kapıdan
Kimdir.seni okudan
Göğsüne gül dakınmış
Yanaşılmaz kokudan
Aman aman
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Yanaşılmaz kokudan ..

*
Nehir olup akayım
Ateş olup yakayım
Çık kapuya sevgilim
Doya doya bakayım
Aman aman
Doya doya bakayım

*
Yeınenim turalrdır
Sevdiğim buralıdır
Cieçınekapının önünden
Yuteğim yaralıdır.
Aman aman
Yüreğim yaralıdır.

AGŞAMBEN UYUMADIM
Agşam ben uyumadım
Uykuma'doymadım
Gasavetbasdı beni
Yarim geldi duymadım!

*
Gidene bak gidene
Boyu bengzer fidane
Ben göğnümü bağladım
Gadirgiymet bilene, aman aman
Gadir gıymet bilene!

lefgoşa'nın gadını
Söyleyemem adını
Seveceysan ondan sev
Ağnayasın dadını, aman aman
Ağnayasın dadını!
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Aman aman a gollar
Adamı derde gellar
Senin için birtanem
Beni zindana gollar, aman aman
Beııizindana gollar!

KEZİBAN
Endim yarin bahçesine
Seyran eyledimaman

aman

Seyran eyledim.
()malı cemali gördüm de
Na;mr eyledim aman aman

Nazar eyledim
Hisabııtı.yanıldı da
Yüzünü rasdeyledim
Aman aman
Yüzünü: rasdeyledim
Kezibail'da üç şey Vaf
Sevilir aman aman
Biri elama, biri armud, biri nar
Aman aman
Elma senin, armud setıin
Nar benim olsun, aman aman
Nafbefüm!
Şu güzeller içinde aman aman
En güzel' yar benim.

KINAGECESİ TÜRKÜSÜ
Seyifdig çıkdıg hanaya
Gadınnar gelsin kınaya
Hayıf doğuran anaya
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Gal eviniz gal
Şen eviniz şen
Biz gidiyorug
Köşe başının nalbandı
Hep atlar ona nallandı
Gelin hanım kınalandı
G-al eviniz gal
Şen eviniz şen
•. Biz gidiyorug
~ebabçıların şişi
Gelinin inci dişi
Kınanız mübareki
Bizyisteriz bahşişi
· ,Gaheviniz gal
Şe11.eviniz şen
Biz.gidiyorug
HANAYLAR YAPDIRDIM
Hanaylar yapdırdım döşedemedim
Çiftle gumruları eş edemedim
Zalim felek ile başedemedim

*
Gonma bülbül gonma çeşme başına
Şu genç!ikde neler geldi başıma

*
Hanaylar yapdırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Gurbannar keseyim döndüğün gece

*
Gonma bülbül gonma çeşme başına
Şu gençlikde neler geldi başıma
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BEN YARİM İSTERİM
Su gelir akar gider
Yar gelir bakar gider
Neyleyim öyle.yari aman aman,
Canım yakar gider

*
Swgelir lüle lüle
Yat.gelir güle güle
Elinde ipek mendil aman aman,
Terini sile sile

*
Susadım su isterim
Su.yolunu gösterin
Su•değilbenim derdim aman aman,
Ben'cyarimiisterim!

GAZEL
Amanaman yatmadan
Eridim agdım yarim
Kapularda yatmadan
Yarim.giddi elimden
Bir gececik yatmadan

*
Yayıben-ah yayı ben
Aşkından kapdan oldum
Gezerinrderyayı ben
Aman aman
Yarimi eller almış
Neyleyim dünyayı ben?

*
Aman aman başga yar
Yogdur senden başga yar
Aman aman
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Kitaplar şahid olsun
Sevmen senden başga yar!

*
Yanacag yar yanacag
Aman aman
Haçana bir yanacag
Beni yarim uyukudan
Aman aman
Nezaman uyanacak?

BİR OGGA FINDIK

Bir ogga fındık
Aııımınan gırdık

Heın.. şöyle gırdık
Herirböyle gırdık
İstanbtil'a vardık
Bir gızayandık
Yanfes (canfes) başında
Sürme gaşında
Benim/sevdiceğim
Onbeş yaşında.

BEŞPARMAK DAGI SIRA
Beş parmak dağı sıra
Ot sarılmış Mısıra
Ben gurbete düşeli
Ayşe'mi kimler sara.

*
Dün ben bir güzel gördüm
Yare benzerdi boyu

*
Gülemedim ben, niye a cicim
Sevemedim ben niye a cicim
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Güzel Ayşem'i eller almış
Kime varıp ne diyem, .a canım

*
Gü:ı:ıeylide çinar yok
Yaz kış akan pınar yok
Binaürlü derde düşdüm
Halimi hiç soran yok

*
Gülemedim ben, nidem a yarim
Sevilmedim ben. niye a cicim
Güzel Ayşem'ieller almış
Kime varıp ne diyem, a canım

MİNAREDE EZ.AN VAR
Minarede ezan var»
Etrafında gezen var
Mağusasnın içinde aman aman

Ciğerimiezen var.

*
Yüzüğümün daşı elmaz
Bizim-gülümüz solmaz
Çiftle gelse hekimler, aman aman,
Derdime derman olmaz

*
Cebimde guru üzüm
Sevdiğim iki gözüm
Senden başga seversam aman aman
Kör olsun iki gözüm,

*
Elimde sarı kehat
Ağlarım sahat sahat
Sarılıp yatmayınca aman aman,
Etmez yüreğim rahat,
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GEMİDEYİM GEMİDE
Vapurum üç borulu
Yola çıkma yorulun
Eğer hasda olusan aman aman,
Doktorun ben olurum

*
Gemici başı mısın
Cevahir daşı mısın
Sana bir mendil versm aman aman,
G-oynunda daşır mısın.

*
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Betitrşitndi evlenememaman

aman,

Asgerliknvar geride
Asgere alma beni aman aman,
Sevdiğimvar geride

NUR TANEDEN
Ben seni sevdim seveli
Çıkmadım meyhaneden
Aman.aman,
Çıkmadım meyhaneden
İçmişim-desti dolusu
Aman.aman
Olmuşum divaneden,
Anasını Hak yaratmış
Aman aman
Kızını nur taneden
Kızını nur taneden!
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OBANA YETER

Şu dağın başında
Hep lale biter
Aman.Aman
Hep lale biter,
Balenin tütüsü
A.1.e.me yeter aman aman
A.1.eıne yeter ...
N"öyleyim arının yaptığı balı
Aman aman
Yarimin dudağı bal
€)W:bana yeter, aman aman
©'bana yeter!

YA\lffl:NAGEL YAKINA
Aman.ıaınan yakına,

y akınaığel.yakına
Uzaktan-sevda olmaz
Gelmeyince yakına
Elinde kırmızı var
Aman aman
Ya boyadır, ya kına!
Eğer sevdan varise
Kaçmakınalı

keklik

Aman aman
Sevdanogöster bana
Yakınagel, yakına!

YÜZiÜGÜMÜN DAŞI ELMAZ
Yüzüğümün daşı elmaz
Amanaman
Dünya hiylesiz olmaz
Nalet olsun göğnüme
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Aman aman
Belli bir yare galmaz!
Yüzüğümün daşı elmaz
Aman aman
Beyaz güllerim solmaz
Beyaz güllerim solmaz
Dogdorlar çift çift gelse
Aman aman
'Derdime çarebulmaz!
Derdime çare Bulmaz!

SEVDA GELSİN BAŞINA
;"\f;'afayım gideyim
Aman aman
Dağlar başına
Değiıfüıei1gurayım
Aman aman
Çeşme .başına
Çeşme.başına
Yarim girmiş aman aman
Onbeş yaşına
Sevda nedir bilmezdim
Aman aman
O getirdi başıma
Beni gınayanlar,
Aman aman
Sevda gelsin başına
Aman aman
Sevda gelsin başına!

ÇIKDIM BEŞBARMAK DAGINA
Çıkdım Beşbarmak Dağı'na
Aman aman
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Garı dizleye dizleye
Yüreğim göz göz oldu
Aman aman
Ya:tigözleye gözleye

Güneş gışda ısıdmaz
An:iahaman
Ctönü yari omrdmaz
@arhdağ' dan ğatgelse
An:ianaman
Yüreğimi soğutmaz

Garhdağ' ın garına
Aman aman
Vardım yarin yanına
Böyünnük yari gördüm
Aman aman
Allah kerim yarına
Allah kerin yarına .. !
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MANİLER
İsim

: Emete Emin

Y~ş

: 70

Doğum yeri: Malunda
Mesleğ!

: Ev Hamını

Aşgam oldu geleyim
@µyarını deleyim
S~n yad gaba düşegde

:Şen ayazda öleyim

*
Al aşağı aşağı
Lambanın fitilini
Negen sesin çıgmıyor
Guş111u yedi dilini

*
Bahcaya digdim ağı
Açıldı her budağı
Şekerdenda datlıdır
O yarimin dudağı

*
Bardagda duz olaydım
Nikahlı-giz olaydım
Yar sokakdan geçerkan
Evde yalnız olaydım.

*
Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.
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İsim

: Halil Özkader

Yaş

: 58

Dôğum yeri: Baf
Mesleği

: Emekli

*
Ay .doğar yıldızınan
Yaram dolu duzunan
Başım belaya girdi
Bir ufacıg gızınan.

*
Bagarada ipliğim
Gelyanıma kekliğim
Yar üsdüne yar seven
Negi:rsenden çekdiğim.

Ben bir altın fenerim
Deli gönül eylerim
O yar benim olmassa
Böyle canı neylerim

*
Bahcanın dansına
Vurgurıum sarısına
Ben yarimi değişmem
Gıbrız'tn yarısına.

Ben bir ak guş olaydım
Londra'lara gideydim
Seni bir göz görünce
Gene geri döneydim.
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İsim

:Eşref Sekmen

Yaş

:33

Doğum Yeri : Lefkoşa
M:esleği

: Güzellik uzmanı

ishatıahım etlidir
Dul garılar dertlidir
Seveceysan bir gız sev

Oştı. merhametlidir.

*
Bu. gelen kimin-gız:
Gara geyer gırmızı
Uzagdan gördüm seni
Sandım da vezir gızı.

*
Bugun ayın sekizi
Adla.yamadımdenizi
Yarimiıiyanağından
Alamadım mergizi.

İsim

: Havva Çakmak

Yaş

: 65

Doğum yeri: Ayanni (Aydın)
: Emekli

Mesleği

Bu şehrin neresinde
Belli bir bölgesinde
Cuma gün buluşalım
Nikah dairesinde

*
Çaldığı sazdır
Eddiği nazdır
Ne gadar sevsem
Gene da azdır.
17

Damda küreg gırıldı
Qız oğlana vuruldu
Qğlangızı görünca
Sa,ndın,kah gıyıldı.

*
Qağlarda hali galdı
Çi:uş ucdu yavru galdı
~ı:ıhdar yar elinde
Gönül kilidli galdı.

*
pa,ya yolu düzereg
Y:".ı:ırim gelir gezereg
Sa-pılalım yatalım
Uşgiirbağını çözerek.

Elim d~ğil golumdur
Yar s9k:ağı yolumdur
GırılsınJlesdinin gulbu
Diynensin yarimin golu.

Dut ağacı dut versin
VersinJ.ia yüglenmesin
Söyleyiniz o yare
Gelsin böyüglenmesin.

*
Kaputla gördüm seni
Gülünan derdim seni
Öpmeye gıyamazdım
Ellernen gördüm seni

*
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İsim

: Hüseyin Büyükoğhı

Yaş

: 50

D6ğum yeri: Arpalık
: Yapıcı

Mesleği

Elrrı.aderim ·almassın
Senhalimi sermassın,
Hangi bağın gulüsün
Vagdın gelir açmassın.

*
I>urgüzelim garşımda
Sevda vardır başımda
Seni Sevdim seveli
Oldum yedmiş yaşında.

Ben gendirne yeterim
Nerde olsa biterim
Yanımda sen varkan

Başga kimi isderim.

*
Bir dalda iki kiraz
Biri al biri beyaz
Feleggalemin

gırılsın

Güzeli güzele yaz.

*
Beyazı geymez idim
Sevdayı bilmez idim
Sevda ateşden göynek
Bileydim geymez idim.

*
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isim

: Emine Doğruyol

Yaş

: 72

Do.ğum yeri: dohni
Mesleği

: ev<hammı

Binsen söyle bir da ben
Şeker isen balda ben
Hasföahcenin gülünden
Binsen tütünbirda ben.

*
Bu derenin armudu
Anan buban var mıdır
Doğru söyle be yarim
Bende göynün var mıdır?

*
Çoğüi,ğiôdiazı galdı
Gış biddigyazı galdı

o gız senin olacag
Bir parça nazı galdı

*
Çiklen:tidindalları
Leymosun'un yolları
Duydutn<oğlumgeliyor
Gül doldurdum yolları.

*
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İsim

: Duran Eryaman

Yaş

: 40

Doğum yeri: Kalavason
Mesleği

: memur

Buralardan. aşağı
Beırenemem enemem
t.Jfa.cıgsın a canım
Sözüne güvenemem

*
Dam üsdünde damımız
Çifde yanar mumumuz
Sen orda, ben burda
Nasil olur halimiz.

*
Derdirı>dağladı beni
Gören ağladı beni
Sevdan bir kuşak oldu
Sağlam bağladı beni.

*
Entarinbiçim biçim
Yanarım için için
Anneni bana düşmandır
Senissevdiğim için

*
Gemi.göründü başdan
Yar geliyor yavaşdan
Bir .evlendim olmadı
Evleneceğim başdan.

21

İsim

: Zehra bengi

Yaş

: 45

Doğum yeri: Ayanni
Mesleği

: Ev hamını

6-aranfil budak budak
öpelim dudak dudak
Evimiz yakın olsa
Sarılsag gucag-gucag

*
Makinamda iy11.esin
Herkes beni dinnesin
Be:tihayadda varıkan
Hrakamam evlensin.

*
Leymöj:idizdim irafa
MekdupYolladım Baf a
Benim>bit sevdiğimwar
Adı Gara Musdafa

*
Mapusane uşağı
Yandan.bağlar guşağı
Şaka maka galdırmaz
Çeker sokar biçağr

*
Darılma bana sakın
MısırGıbrısa yakın
Asgere gidiyorum
Onudı:ha beni sakın

22

İsim

: Yaşkın Tanık

Y~ş

: 37

Doğum Yeri: Kalavason
Mesleği

: Turizimei

1\ıfavi yaka mor yaka
:©apuya goydnm halka
Gözlerim kör oluyor
Y:öluna baka baka

*
1\ıfahdup yazdım alasın
()~uyup ağlayasaaı
Mehdubumu alınca
Gelesin galsın.

*
Mendilciğin bendedir
Saglıdır sinemdedir
Y etli yıl garib gezsem

Göynümgene sendedir.

İsim

: Giinsev Tayfunsel

Yaş

: 48

Doğum yeri: köfünye
Mesleği

: Ev Hanımı

Mendilim humayından
Opeyim .dudağından
Madem beni isdemen
Ne geçen sokağımdan.

*
23

Mendilsin cebimdesin
Rüyamda, düşümdesin
Nasıl ayrıyım dersin
Sevdasın, galbimdesin. !

*
Men.dilsinDürülürsün
Yerlerde sürünürsün
Bfakıp gidince seni
Seı:ı.nedenüzülürsün.

*
Menevşem ocag değil
Üsdü tomurcag değil
Benim bu cahil göynüm
oyuncag değil.
İsim.

: Mehmet Dağaştı

Yaş

:33

Doğum Yeri: Limasol
Mesleği

: Serbest

Merdiven basmag basmag
Yukarrçıgmagyasag
A.nkata?dantel geldi
Gı.zlaragoca yasag

Merdivenim galemden
Utanırım alemden
Gaktğidelim sevdiğim
Rusaf aldım annemden

*

24

Merdivanım kırk ayag
Enerim ayag ayag
Duydum yarim geliyor
Koşdurdum yalınayag.

*
Minarede ezan var
Edrafında gezen var
Mağusa'nın içinde
€iğerimi ezenwar.

*
Minarenin alemi
Gara gaşı galemi
Sana "güzel" dediysam
"Y ag" demedim alemi. !

İsim

: BabarÖzderya

Yaş

: 46

Doğum yeri: Larnaka
Mesleği

: Memur

Narıağacı nar verir
Tepesinde dal verir
Gidi deyyusun gızı
Güzelliğde nam verir

*
Nar. gibissoydun beni
Ne hale goydun beni
Ben.sevdayı bilmezdim
Sevdana goydun beni

*
25

Saadetle erelim
Ne.olacag görelim
Gavurun kellesini
Bir>vurmada ezelim

*
Minarenin alemi
Gaşlar gudred galemi
Madem dogdoıvdeğilsin
Neden.aşdın yafemi?

*
hiç bilmeyiz

vU\JHUU

beğenmeyiz
apıuavıga kaçarız

*
: Ali Rıza Ilıcan

Yaş

: 52

D0ğ11ı:n\yeri: İskıte
Mesleği

: Serbest

Ne bakarsın kapudan
\>,,

Kimdir seni okudan
Göğsüne gül dakınmış
Yanaşılmaz kokudan.

Neden gondun ey bülbül
Kapumdaki asmaya
Ben yarimden ayrılmam
Götürseler asmaya

*

26

Ocag başında kedi
Ağzında keklig eti
O yar benim olmassa
Yakarım memeleketi.

*
İsim

: Ayşe Bimici

Maş

:40

D9ğum yeri :.Akıncılar
:ıvtesleği

:>Emekli Memur

Oğlan gider işine
.Gızlar düşer peşine
Evde gadınnar çogdur
Gızlara goca yogdur.

*
Otôtrıôbilin arkası
Kadillag'dır markası
Yari öpeyim dedim
Söndü trafi lambası.

*
Ovalarda demetler
Yerde çocug emekler
Ölürsa Rumlar ölsün
Niye ölsün Türk'ler?

*
Ovalarda alıçlar

Üsdünde gırlangıçlar
Ayağıma olmadı
Yolladığın babuçlar.

27

İsim

: İnci Özçeün

Yaş

: 47

Doğum Yeri: Baf
Mesleği

: Emekli Memur

Ovalarda labsana
Kız yüzüme bagsana
Ağzımda diş galmadı
Mezdekiden yapsana

*
Ovalarda naneler
Giddim bagdım eneller
Yogladıysam goynunu
Pambug gibi memeler

: GünsefBüyükoğtu
Yaşı

: 47

DoğumYeri: Ayanni
Mesleği

: Ev Hamını

Ögsüz da galdı tanam
Gızarmadı kınam
Senden-bişey isdeycem
G-Qrka.tıın.gızar anan.

*
Paklava dizisiynan
Gızlar da sürüsüynan
Allah .nasibey lesin
Herg~ce.birisiynan

*

28

Palaz oldum uçarım
Ganadımı açarım
Senitr gibi aşığın
Betı. ağzına sıçarım

*
Ovalarda mergizler
Neden meyva vermezler
Dinsiz imansız gızlar
Gıymet nedir bilmezler.

İsim

: Vijdan özdevim

Yal

: 52

Doğum Yeri: Reçça (Dağaşan)
: Hademe

Mesleği

Panayıra gideyim
Belezig getireyim
Yarimin gollarına
Aşikar geydireyim

*
Pek~ôktur ayıblarımız
Fazladırgayıblarımız
iki

gun aç galınca

Ekn:ıeğisayıklarız.

*
Pencerede tül perde
Perdenin'ücu yerde
Yüreg:yanar, can titrer
Seniğötdüğüm yerde.

*

29

Peigir aldım sileceg
Yarim nerden geleceg
Darsokagda kısdırdım
Yemin eddi vereceg.

*
Portokal atışalım
Beraber kapışalım
Sen oradan gel, ben buradan
Kıbrıs'da buluşalım.

İsim

: Mine bengi

Yaş

: 32

Doğum yeri: Lefkoşa
Mesleği

: Halkla ilişkiler

Portôkal dallarında
Lefge?füirhağlarında
Dilerim<can vereyi,m
Ayşe'min · gollarında.

*
Ovalarda var tilki
Sensin ananın ilki
Aç kapıyı gız pembe
Sahat oldu on iki

*
PortokaTıtı filizi
Evde.yôgdur birisi
Gelıyafirır sarılalım
Getirsinner polisi

*

30

Posdaya mehdup attım
Üsdünde pulu yogdur
~üııyada goca çogdur
A.ıpa>gardaşım yogdur.

*
İsim: Mehtap Songüz
Yaş: 61
Doğum yeri : Baf
Mesleği: Ev Hanımı

Potinin var erimez
Susdası var görünmez
Yüreğimdeki yara
Kapalıdır Görünmez.

*
Portokal soyulur mu
Dadına doyulur mu?
Bir gececig sarmaynan
Gollarım yorulur mu?

*
Rakı işdim şişeden
Yarim çıkmaz köşeden
Allah ömürler versin
Seni bana eş eden.

*
Potinner gahverengi
Yar bulamadı dengi
Benim bir yarim vardır
Adı Mehmed Efendi.

*

31

İsim

: Şevket Nurak

Yaş

: 21

Doğum Yeri:·.lefkoşa
.Mesleği

: yok

Sen Soruyorsun bana
En çok kimi sevdiğimi
Niye soruyorsun bana
İlk harflere baksana.

*
Sen mandırayı süpürürkan
Ben deligden bakardım
Eve Geleceğim ama
O anandan korkardım.

*
: Pınar Kimyacı
Yaş

: 37

Doğum Yeri: Aynikola (Esentepe)
: Evhamını

Mesl~ği

Sarıyınan morunan
Egmeg yedim norunan
Annen seni vermessa
Alacağım zorunan.

*
Sarı kehadı acdım
Ben okudum sen gacdın
Nere giden esmerim
Gözümü ilg sen acdın.

*

32

Sarı ipek tokııdum
Sen yanımda yoğudun
Gônderdiğin·mehdubu
Gözyaşımla okudum.

*
Sevdiğim gırmızılı
Sensiz galbim sızılı
İlla benim olacan
Annımızda yazılı

*
Sigaramın dumanı
Y ogdur yarin imanı
Altından köşg yapdırdım
Gümüşden merdivanı

*
Sigaramın dumanı
Halka çizer havada
Yar aglıma geldikce
Akıl galmaz kafada.

İsim·

:Nuray Hasan

Yaş·

: 57

Doğum Yeri : Larnaka
Mesleği

:Emekli Memur

Sigaramın incesi
Göynümün bir tanesi
Bir sabah gel,bir agşam
İlla da Cuma gecesi.

*

33

Soramadım adını
Alamadım dadını
Creııdime deng ararım
Sevemem her gadını

*
Su doldurdum şişeyi
Dolaş da gel köşeyi
Duydum yarim geliyor
Gucagladım eşeği.

*
Su gelir akar gider
Yar gelir bakar gider
Neyleyim ben o yari
Canımı yakar gider

*
Su gelir agmag ile
Ne olur bagmag ile
Eşşeg adam olur mu
Gıravat dagmag ile

*
Su gelir agmayınan
Ne olur bagmayınan
Çirkin güzel olur mu
Altınnar dagmayınan

*
çiçeği açmag gereg
kokuyu saçmag gereg
Her gelene açılan
Güzelden gaşmag gereg

*

34

İsim

:Ayten Has

Y-aş

:43

Dôğum yeri

:Pisgobu

Mesleği

:Ev Hamını

Su gelir bulanarag
Bahcayı dolanarag
Hangi cannar dayanır
Yar geçer salınarag.

*
Su gelir lüle lüle
Yar gelir güle güle
Elinde ipek mendil
Terini sile sile

*
Sular çevirir çarkı
Doldurur hemen arkı
Seninle aramızda
Çog değildir yaş farkı

*
Susadım su isterim
Su yolunu gösterdin
Su değil benim derdim
Ben yarimi isterdim.

*
Şarap işdim gabagdan
Şarfoş oldum sabahdan
Bir şefdali ver bana
O gırmızı yanagdan

*

35

Şeher yolu tezereg
gelir gezereg

.ttnncıe ipek mendil
silereg:

:Nuriye İsmailoğlu

aracı?

*

36

Şu derenin yamacı
Suyu zehirden acı
Hasta olan gızlarm
Bekarlardır ilacı.

*
Tabağa koydum hiyar
Boyu boyuma uyar
İkimizde sevdalı
Ayrılmaya kim gıyar?

:İbrahim Kasapoğlu

:64
B~

•••••• .,.,.

Yeri : Ayvarvara
: Serbest

Tabağa goydum
Gidme a gız dön
Seni gocan atarsa
Ben çıkarım müşteri.

*
Tabağa goydum mersin
Beklerim yarim gelsin
Bekle bekle usandım
Allah.canına versin.

*
Tabağa goydum noru
Lefke' de çalar boru
Gadınnar evde rahat
Adamlar çeker zoru.

*

37

Tabagda nar isterim
I>öşeği dar isterim
I>aj'döşeğin içinde
Cilveli yar isterim

*
Tahdaya çivi çakar
Geline çiçek atar
l\1agusa'nıngızları
Bizlere çalım satar.

*
Taksinin borusuna
İçinin kokusuna
Yetiştim gönül verdim
İsterim doğrusuna

: Hasan Hüdaverdi
Yaş
Doğum yeri

: Kukla

Mesleği

: Serbest

Talihimdir ta ezelden
Her işim bozgun düşer
Bülbüle gurdum tuzağı
Bahdıma guzgun düşer

*
Tarlatezeg değil mi
Üstü ezig değil mi
Yagdın gavurdun zalim
Bana yazıg değil mi?

*

38

Tarlalar doldu böceg
Gaynanan da öleceg
Senin o morug .gocan

Ne zaman

gebereceg.

*
Taş deme , taştan deme
Herşeyi baştan deme
Kırk yıl katlandım sana
Gelmek için bu deme.

*
Tarlam biraz daşlıdır
Yarim bayaz saçlıdır
Herkesin yari gecdir
Benim biraz yaşlıdır.

*
Tesdiyi goydum yere
Yüregden çıkmaz bere
Ayaglarım varmıyor
Gönül olmadıg yere

: Ali Özaşık
: 58
:\İstavrogomm (Akdoğan)
: Kasap

Tok giddik da aç geldik
Biz kimlere ne dedig
Bin dokuz yüz on dörtte
· Havetta egmeg yedig

*

39

Tayyareler gırmızı
Gezeller hep Gıbrız'ı
Qıbrız' ın da gızları
S~nki sabah yıldızı.

*
T-µfeyin arma vurma
q-ip•gız gardaşımda durma

*

*

: Aleminyumcu

40

Uzadım gamış oldum
Birsevdaya

düş oldum

Sefil, sevdim seveli

41

İsim

: Hüseyin mulla

Maş

:42

(Dağaşan)
: Marangoz

vaylar bana

dağlar başına
yc;~ım:;başına
vucıuc;uu

bilemezdim geldi başıma

Bilmevertin da gelsin başına

sarılma

ayrılma

sulanır

sevgilim
tı.cumda dolanır

*
42

Yarimin adı mehmed
G-endi gül, .goynu cenned

:Cemaliye Sarmış
:37

:Hemşire

*

olmaz

beni

43

Yaş nane guru bamya
-Yefasız yare yanma
Gel yarim sarılalım
El:sözüne hiç .ganma.

*

: .Sezgin Atasay

: Ev Hamını

az
idi

idi

44

Yemenim pembe boya
Ucunda yeşil oya
Tezisevdig··tez•.ayrıldıg
S~:dnadım doya doya.

*

*

:Hatice Atasu

:Lefkoşa
:Memur

vermem

45

Yüngden geydim fesimi
Tanamam kimsesini
Nerelerden geçeyim
sesini?

*

*

46

Zeytin yabrağını dögmez
Gandan muhabbed gidmez,
.A..la:tınar seni yarim
hayır etmez.

unyaua

*
yeşil

*

:Faika gayi
:36

: Leymosun
: Güzellik uzmanı

47

İsim

: Sema Ayahlar

Yaş

:40

Doğum Yeri

: Baf

Mesleği

: Ev hanımı
dilimi

*

midir?

gül memeli.

: PmarEren
:63
: Aynikola (Esentepe)
: EvHammı

dane

tane

48

isim

rMuharrem Özkoral

Yaş

:46

DôğumYeri

:İskele

Mesleği

:Emekli

sarsın diye

*

:Ayşe Faruk

:52
:Dip Baf
: Konfeksiyoncu

49

/

Agşamınan ikindi

Mum şamdanı dikildi
Hepsinin yari geldi
Benim.boynum büküldü.

*
Ah gargalar gargalar
Denizdeki dalgalar
Topçuköy'ün gızları
Çifde göbeg çalkalar.

İsim

:Fatma Erhalk

Yaş
Doğum yeri
Mesleği

:29
: Lefkoşa
: Sekreter

Makenamda iğnesin
Herkes beni diynesin
Ben hayatta varıkan
Bırakamam evlensin.

*
Mani mani peşine
Bag feleğin işine
Yare benzer aradım
Rastlamadım

50

İsim

:Güzide kısaoğlu

Yaş

: 49

Doğum Yeri

: Larnaka

Mesleği

: Terzi

Gülü kesdim dalından
G@çtim yarin yanından
@ulümsedi. görünce
Birdişi var altından.

*
pazumuz tıpkı çelik
Fakat cebimiz delik
Fakir doğduk anadan
Tutmuyoruz metelik.

*
Para para selinde
Bu herkesin dilinde
Para herkeste n'arar
Para zengin elinde

:Pelin Güneş
: 34

(kalkanlı)
: Market sahibi

kalkmaz
akmaz
uenımıuı o yar

51

İsim

:Belgin Yücedal

Yaş

: .57

:O.oğum Yeri

: Baf

l\1esleği

: Ev Hanımı

Oyunumuz barbuttur
Zar tut serseme yuttur
O kız gökte güneşse
Ahmet yerde buluttur.

*
Hanaya çıkacağım
Beyaz gül atacağım
Hiç aklıma gelmezken
Gucağna yatacağım.

*
havlısında furunu
Etme bize gurumu
Gidi gahbenin gızı
İslam eder Urumu.

*
Pencereden bakarsın
Bir işaret çakarsın
Böyle yapma komşu kız
Ciğerimi yakarsın.

*
isder

52

İsim

:Mübeccel Kadirel

Yaş

:39

DôğumYeri : Mandirga (Yeşilova)
Mesfoği

: Sekreter

Para verdim almadı
Ördek suya dalmadı
Genç yaşımda hayatın
Tadı tuzu kalmadı.

*
Yüzünde çifte benler
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçer
Sana gönül verenler.

Yoğurtlarım yağ olsun
Asma diktim bağ olsun
Vanmsyôkıım yar için
Yesihiçsin sağ olsun:

:Mecal Hoca
:44
: İskele
: Ev-hanımı

53

A.ğyarile dolaştı
Çamurlara bulaştı
Dediler yar geliyor
~yiklarım

dolaştı.

*
Kuş geldi eder figan
Figanı bana beyan
Senden başga yar sevmem
Müslümanısan inan.

*
Fidanımı guruttun
Beni elle bir duttun
Herkes yüzüne güldü
Beni hemen unuttun.

: Hamide Yeral
: 52

Yaş

DoğumiYeri : Aynikola
Mesl~ği

: Ev-Hanımı

*

54

Dut-yedim, duttu beni
guruttu beni

*
: Bahire meralı
:60

Ev Hanımı

istemem

55

İsim

ıKemal Tezcan

Yaş

: 53

Doğum Yeri : Lefkoşa
: Tamirci

uçar uzaktan

başka ne var?
ucııı.,111\.

elden gidince.

sıra

Kuzu

olsam

melesem

onu

, ,. hı:>n1

sevdiğim

ıseırıemenın yık sonu.
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