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1 – GİRİŞ: 

Konumuz folklor ile ilgilidir. Batı kökenli folklor sözcüğünün 
Türkçesi halkbilim’dir. Halkbilim bir ülke ya da belirli bir bölge halkına 
ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları 
kendine özgü yöntemleriyle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, 
yorumlayan ve son aşamada da bir bireşime (senteze) vardırmayı 
amaçlayan bilim dalıdır. Halkbilim ya da folklor, yerleşim biçiminden halk 
mimarisine, mutfak ve beslenmeden halk ekonomisine; töreler, gelenek 
ve göreneklerden elişleri, giyim-kuşam ve süslenmeye; halk oyunları, 
halk tiyatrosu, halk müziği ve müzik araçlarından halk edebiyatı ve onun 
önemli bir bölümü olan halk türkülerine varıncaya kadar çok geniş bir 
alanı kapsamaktadır. Bilmemiz ve övünç duymamız gerekir ki uygarlıklar 
beşiği güzeller güzeli yurdumuz, halkbilim ürünleri, özellikle oyun ve 
türküleri açısından dünyamızın en varsıl ülkeleri arasında, hatta başında 
yer alır. 
 
     Ülkemizde her alanda olduğu gibi halkbilim alanında da büyük 
atılımlar Cumhuriyet döneminde başlatılmıştır. Türk Halkbilgisi Derneği 
(1927), Folklor  

 
Araştırmaları Kurumu (1955), Türk Folklor Kurumu (1966), Türk Dil 

Kurumu, Halkevleri ve Köy Enstitüleri, 
 
Türk halkbilimine çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. 
Anılan kurumlar dışında halkbilim alanındaki bilimsel çalışmaları ve 

derlemeleriyle bu döneme damgasını vuran isimler Prof. Dr. Pertev Naili 
Boratav, Prof.Dr. İlhan Başgöz, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek, Nihat Sami 
Banarlı, Abdulbaki Gölpınarlı ve Muzaffer Sarısözen olmuştur. Çağdaş 
Türkiye’nin ve Cumhuriyetimizin büyük önderi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “hayatta musiki lazım mıdır?” sorusuna karşı dile getirdiği 
müzik anlayışını belirten şu sözleri çarpıcı güzelliktedir: “Hayatta musiki 
lazım değildir; çünkü hayat musikidir. Musiki ile alâkası olmayan 
mahlûkat insan değildir. Eğer mevzuu bahis olan hayat insan hayatı 
ise, musiki behemahal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. 
Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir.” 
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 2 – GENEL OLARAK HALK TÜRKÜLERİ VE OYUNLARI: 
 
         Halk türkülerimizin ve halk oyunlarımızın en belirgin özelliklerinden 
biri, yöresel nitelikli olmasıdır: Yurdun her yöresinin kendine özgü türkü 
ve oyunları vardır. Karadeniz, Orta Anadolu, Ege, Doğu-Güneydoğu, 
Rumeli, Akdeniz-Toroslar türkü ve oyunlarıyla farklı özellikler gösterir. 
Türkünün ezgisi kadar onun söyleniş biçemi de yöresel farklılaşmada 
önemli rol oynamaktadır. Halk oyunları da, çalgıları, giysileri, oynanış 
biçim ve figürleriyle her yöreye özgü farklılıklar gösterirler.  
 
       Türk Halk Müziği ezgileri, yapıları bakımından uzun hava ve kırık 
hava olmak üzere ikiye ayrılır. Türkü sözleri, hece vezniyle yazılıp okunan 
halk şiirlerinden oluşur. Türkü dizeleri genellikle yedi, sekiz ve on bir 
heceliktir. Bağlantı eski deyimle nakarat da türkülerimizin çoğunda yer 
alan önemli bir türkü öğesidir. Türkünün bent olarak anılan ana öğesi bir, 
iki, üç ve dört dizelik olabilir. Türkülerin büyük çoğunluğu dört dizelik 
bentlerden kuruludur.  
 
                   Koşar telden tele dökülür saza 
                   Ben beni söylerim türkülerimde 
                   Özlem çağıl çağıl aşk yığın yığın 
                   Ben beni söylerim türkülerimde 
 
                   Gâh Emrah olurum dert ile dolan 
                   Gâh bir Köroğlu’yum dağlarda kalan 
                   Seyrani, Sümmani, Karacaoğlan 
                   Ben beni söylerim türkülerimde 
 

Bu dörtlüklerde olduğu gibi, kendimizi söylemişiz türkülerle… 
Türküyle yatmış, türküyle kalkmış, onlarla yunmuş arınmışız. İnsanımızın   
duygu, düşünce ve özlemlerinin dile gelme aracı olmuş türkülerimiz… 
Oyun ve türkülerimiz, halkımızın yaşam savaşımının dile ve tele 
yansımasını sağlayan aynadır. Bu nedenledir ki yurdum insanı, 
düğününü, kınasını, kara gününü, yakınmasını, mizahını, kahramanlığını, 
ille de aşkını, gurbetini, sevgilisine sitemini türkü ve oyunlarıyla dile 
getirmeye çalışmış; milletimizin gönül bahçesinin çok renkli gülleri 
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onlarla oluşmuş… Halkımız türküleriyle hem ağlamış hem gülmüş, 
dertlilere deva, umarsızlara dayanma ve direnme gücü kazandırmış… 
 
       Halk müziği ve oyunlarımızla ilgili bu kısa açıklamamızı bağlarken, 
halkbilim alanındaki çalışma ve olumlu gelişmelerin, Cumhuriyet ve 
aydınlanma devrimimizin amaçladığı ulus bilincinin ve ulusal birlik ve 
bütünlüğümüzün oluşumunda çok önemli katkısı olduğunu da 
unutmamalıyız.  
 
3 – ŞEBİNKARAHİSAR TÜRKÜLERİ, OYUN HAVALARI: 
     
       Binlerce yıllık geçmişi bulunan Şebinkarahisar, halk türküleri ve 
oyunlarıyla tanınan önemli yörelerden biridir. Nasıl bağlı olduğu ilden 
bağımsız olarak Eğin, Arguvan, Harput, Silifke vb. yöreleri türküleriyle 
ünlü ise Şebinkarahisar da kendine özgü türküleri ve oyunlarıyla 
ünlenmiş bir yöredir. Şebinkarahisar yöresinin sözüyle, ezgisiyle özgün ve 
zengin türkülerinin bir bölümü  TRT arşivine girebilmiş, türkülerimizin ve 
oyun havalarımızın çoğunluğu bu şansı yakalayamadığından unutulmaya 
terk edilmiştir. Bu çalışmamızda Arşive girenler de dahil yöre 
türkülerimizle oyun havalarımızın sözlerini bulabildiğimce aşağıda sizlere 
aktaracağım. Yöre türkülerimizde Türkçemizin olanca yalınlığı ve 
güzelliğiyle işlendiğini göreceksiniz. Öte yandan türkülerimizin özgün ve 
zengin ezgileri de türkü gönüllülerinin bildiği bir gerçektir. Bu bölümde, 
Şebinkarahisar Türkü ve oyunlarına emeği geçen kişilerle, yöre saz ve söz 
sanatçılarını, yöremizde oynanan halk oyunlarımızı ve son olarak 
türkülerimizin önemli bir bölümünü sözleriyle tanıtmaya çalışacağız. 
           

  a – Şebinkarahisar Halk Oyunları ve Türkülerinin  
                   Derlenmesine Emek Verenler: 

1 - Hasan Tahsin Okutan  
2 - Aziz Şeker 
3 - Selahattin Erdal 
4 - Ali Özdemir – Hasan Özhan 
5 - Hayri Akyüz 
6 - Adnan Yıldırım 
7 - Polat Sabuncu 
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8 - Hikmet Okuyar 
9  - Şükrü Ertürk 
10  - Zihni Aslan 
11  - Uğur Çakın 

              
             b – Şebinkarahisar Yöresinin Halk Oyunları: 
 

* Kareysar Dik Horanı: Davul-zurna eşliğinde el ele tutuşularak 
oynanan en yaygın sözsüz oyunumuzdur.   

* Kareysar Türküsü * Asarsın Asmaları: Davul-zurna veya kemençe 
eşliğinde sözleriyle söylenip oynanan dik horanlarımız. 

* Efeler Efeler: El ele oynanan sözlü düz horanımız.  
* Tamzara: Dünyaca ünlü sözlü özgün oyunumuz.  
* Sıksaray (Lâz): Kareysar Diki’nin hızlı tempoyla oynanan türüdü  

 * Zülüflerin Tutam Tutam: Genellikle kadın topluluklarında 
oynanan ünlü karşılamamız.       

* Altın Yüzük * Altını Bozdurayım * Ustam Nasıl Kondurdun: Kadın 
karşılama havalarımız.  

* Güzeller: Yöremizde özgün ve yaygın oynanan halk oyunu.  
* Çeçen Kızı * Türkmen Kızı: Genellikle kadınların oynadığı üç ayak 

oyunlarımız.  
* Hoş Bilezik: El ele oynanan üç ayak oyunumuz.  
* Kırmızılım: Karşılama oynanan oyunlarımızdan biridir.  
* Kamayı Çektim Kından: Yöremizde bir ya da iki erkek tarafından 

oynanan bıçak oyunu. * Çiftetelli: Kadın oyunlarımızdan biri. * Kestim 
Kâküllerini: Kadın fırlanma oyunumuz. 

* Alalmadan almadan * Dellocen: Erkek üç ayak oyunlarımızdır. 
(Çalınıp söylenerek oynanan oyun sözleri aşağıdadır.) 

 
Yöre oyunlarımız özel gösterilerde, yöresel giysili özel oyun 

ekipleriyle, bunun dışında normal giysilerle kadın erkek herkes tarafından 
oynanır. Erkek yöre giysisi, başta puşu, yakasız mintan, üstünde köstekli 
yelek, zıpka pantolon, ayakta yemeni, iskarpin ya da çarık’tan oluşur. 
Yöresel kadın giysisi ise başta tepelik, köynek, şal kuşak, üç etek, renkli 
desenli yün çorap ve iskarpin ya da kara lastik ile şekillenir. 
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  Yerel oyunlarımız, genellikle, davul-zurna, kemençe ve tulum 
(Gölve Köyü ve çevresinde) ile oynanmaktadır. Klarnet, cümbüş, tef, 
bağlama, kaval, darbuka, zil, kaşık gibi çalgılar da, oyunlarla birlikte ya 
da ayrı ayrı kullanılır.   
 

El ele tutuşularak oynanan oyunlarımızı, ilk sırayı alan horan başı 
yönetir. Horan başının elinde mendil bulunur. Horan başları yöre 
oyunlarını en iyi oynayanlardır; kent merkezinde Asım Silahçı, Latif 
Çalışkan (Bıdığın Latif), Mehmet Aydınlı, (Gondolun) Mehmet ve 
Hüsamettin Çakın kardeşler, Ünsal Erdoğan, Dabanoğlu Mehmet, vb. 
anımsadığım horan başlarıdır. Horan oynanırken oyuna girenler, horan 
başının mendilini elinden alıp oyuna katılamazlar, ancak aralara 
girebilirler. Horan oynanırken çalgıcının bir oyuncunun önünde çökmesi, 
o oyuncudan bahşiş isteme yöntemidir ve büyük çoğunlukla gereği 
yapılır.   
                
         c – Şebinkarahisarlı Yöre Sanatçıları: 
 
     Bu bölümde yer alan yöremizden yetişen yerel ses ve saz 
sanatçıları, bu araştırma sırasında bulup anımsadıklarımla sınırlıdır. 
Bunun dışında da birçok yerel müzisyen ustamız olabilir. Bilemediklerim 
ya da anımsayamadıklarımdan dolayı bağışlanmamı dilerim.  
 

Yaşamını yitirmiş olanlardan başlayalım: 
 

* AZİZ ŞEKER: Kemençe ustası, Şebinkarahisar türkülerinin kaynak 
kişilerinden. Gölve Köyünden, Köy Enstitüsü mezunu; 
*  SELAHATTİN ERDAL: Yöre türkülerimizi TRT arşivine kazandıran 
ünlü kemençe sanatçımız, Bülbül Mah. 
*    KAZIM BERBEROĞLU: Kemençeci, Bülbül Mah. 
*    MAHMUT ÇIĞAL: Kemençeci, Bülbül Mah. 
*    NAİL KARAKUŞ: Zurna sanatçısı, Kavaklar Mah. 
*    HÜSEYİN ŞENTÜRK: Klarnet, Hacıömer K. Saydere  
*    FAHRETTİN ŞENTÜRK: Cümbüş, “                  “ 
*    ASIM DEMİRALP: Kemençeci, Yaycı K. 
*    MUSTAFA ÇIKURTAŞ: Tefçi, Müftü Mah.                                  
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*    FEHİME hala: Tefçi, Kütküt Mah. 
*    COŞKUN ÖNER: THM ses, İkioğul Mah. 

 
Hayatta olan THM saz ve ses sanatçılarımız: 

 
*     İLHAMİ GÜRSOY: Kemençe, Sultankonağı K. 
*    EMRE GÜRSOY: Genç kemençe sanatçımız, 
       Konservatuvar mezunu, Sultankonağı K. 
*     HİKMET ÖZTÜRK: Zurna, Alişar K. 
*     ERDAL ASİL: Zurna, Güneygören (İsola) K. 
*     İSMAİL ŞENOL: Kemençe, Tamzara Mah. 
*     AKİF EKİNCİ: Zurna, Tepeltepe K. 
*     DOĞAN AYIK: Zurna, Tamzara Mah. 
*     DURSUN BARDAKÇI: Tulum, Ocaktaşı K. 
*     RASİM ÇATAL: Kemençe, Avutmuş Mah. 
*     MEHMET ERDAL: Bağlama, Bülbül Mah.  
*     SÜLEYMAN BULDUK: Ses-saz, Güneygören K. 
*     MUSTAFA KÜÇÜK: Ses sanatçısı, Yıltarıç K. 
*     NURETTİN BAY: Ses sanatçısı, Tepeltepe K. 
*     RUŞEN AYDENİZ: Ses sanatçısı, Bayram K. 
*     REMZİ SILABURCU: Ses-saz, Bülbül Mah. 
*     HÜSEYİN TOMBUL: Ses, Alişar K. 
*     ORHAN ÇUKURTAŞ: Kemençe, Müftü Mah. 
 

Ayrıca amatör olarak THM çalgı ve yöre türkülerine emek veren 
yerdeşlerimden anımsadıklarım: 
 
  *    TOKTAY ÜSTÜNDAĞ: Saz-ses, Tamzara Mah. 
  *    POLAT SABUNCU: Kaval-bağlama-ses, Bülbül Mah. 
  *    ŞÜKRÜ ERTÜRK: Bağlama-ses, Tamzara Mah. 
  *    YAŞAR YÜCEL: Saz-ses, Tamzara Mah.  
  *    İSMAİL ŞENOL: Ses, Tamzara Mah. (Av.) 
  *    ŞÜKRÜ GENÇ: Kaval-ses, Suboyu K. 
  *    M. ASIM ÜTÜNDAĞ: Saz-ses, 
  *    ZİHNİ ASLAN: Saz-ses, Kınık K. 
  *    ŞAKİR CAĞCAĞ: Kemençe, Kırkgöz Mah. 
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  *    MEHMET YERLİKAYA: Ses, Tamzara Mah. 
  *    KENAN GÜLCÜ: Kaval, Kırkgöz Mah. 
  *    UĞUR ÇAKIN: Kırkgöz Mah. 
  *    EMRECAN SABUNCU: Saz-ses, Bülbül Mah. 
  *    ARİF IRGAÇ: Mey-ney, Alişar Köyü  
  *    OSMAN KURU: Saz, Kınık Köyü 
   
         Şebinkarahisar Yöresi ve Oyunları konulu sunumumu, yöre 
türkülerimizle oyun havalarımızın sözleriyle tamamlamak istiyorum. 
Çoğunluğunu Hasan Tahsin Okutan’ın 1940’lı yıllarda yayınladığı 
alanında ilk olan Şebinkarahisar Tarihi adlı çok değerli kitabından aldığım 
bu türkü ve oyun havası sözleri, genç kuşaklar tarafından 
bilinmemektedir; bu kitabın artık piyasada bulunmaması yüzünden 
konuya meraklı yeni araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla sunumuma 
bunları ekledim. Gerçek yöre türküleriyle oyun havalarımızı yeniden 
derleyip yaşatmalıyız.  Bir de çağdaş Türk Müziği bestecilerinden çok 
değerli yerdeşimiz rahmetli Cenan Akın’ın oğlu Ankara’da akademisyen 
müzisyenimiz Can Aksel Akın tarafından klasik müzik formunda Aziz 
Şeker’in türküsünden esinlenen Dere Kenarında adlı besteyi de 
izleyicilerimizin bilgisine sunmakta yarar görüyorum.  
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             İşte Şebinkarahisar türküleri ve oyun havaları: 
             (Bu konu araştırılarak kapsam genişletilmelidir.) 
 
1 – KARAHİSAR KALESİ: (Kaynak Kişi : Hidayet ÇALBUDAK) 

             Karahisar Kalesi yıkılır gelir 
             Kakülü boynuna dökülür gelir 
                                      Yayladan gel allı gelin yayladan 
                                      Kesme umudunu Kadir Mevla’dan 
                                      Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım 
 
             Ben bir koyun olayım sen de bir kuzu 
             Meleye meleye getirek yazı 
                                       ---------Bağlantı----------------------------------- 
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2- BÜLBÜLÜ TUTUTUM DA GÜLE BAĞLADIM :   
      (Kaynak kişi: Selahattin ERDAL) 
 
            Bülbülü tuttum da güle bağladım 
            Garip bülbül ile gönül eğledim 
            Bülbül feryat etti ben de ağladım 
            Ne çare sevdiğim yol ayrı düştü 
 
                               Yürü dilber yürü yolların ince 
                               Koynunda memeler dönmüş turunca 
                               Bir yiğidin yari güzel olunca 
                               Gittiği yerlerden durmaz tez gelir 
 
            Aşağıdan gelen geline benzer 
            Boyu uzun servi dalına benzer 
            Boyuna bosuna kurban olduğum 
            Bahçenin açılmış gülüne benzer 
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3 – KIZIN SANA FİSTAN ALDIM:   
       (Kaynak kişi: Selahattin ERDAL) 
 
            Kızım sana fistan aldım 
             Gey gey bize gel 
 
                                   Dudu dilli yar 
                                   İnce belli yar 
                                   Kalem kaşlı yar 
                                   Sırma saçlı yar 
 
                 Kızım sana potin aldım 
                 Gey gey bize gel 
                                    ----------Bağlantı------    
                 Kızım seni kaçırırlar 
                 Karlı dağlar aşırırlar 
                 Kaç kaç bize gel 
                                   -----------Bağlantı------   
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4 – ZÜLÜFLERİN TUTAM TUTAM:  
      (Kaynak kişi: Aziz ŞEKER) 
 
                  Zülüflerin tutam tutam  
                  Arasına güller katam  
                  Senin ile yaylaya gidem 
 
                                   Dudu dillim ince bellim 
                                   Kalem kaşlım sırma saçlım 
 
                  Zülüflerin çıkmış yandan 
                  Hem o yandan hem bu yandan 
                  Ben isterim bir yanından 
                  O veriyor her yanından 
                                    -------------Bağlantı----------- 
 
                  Bir ufacık damla damla 
                  Damladı da göl eyledi 
                  Bir ufacık kız çocuğu 
                  Evimizi (bağımızı) yol eyledi 
                                    ------------Bağlantı------------ 
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5 – DERE KENARINDA: 
      (Kaynak kişi: Aziz ŞEKER) 
 
                  Dere kenarında taş ben olaydım 
                  Ela göz üstüne kaş ben olaydım 
                  Senin gibi güzele eş ben olaydım 
 
                                    Nenni de nenni de nenni de nenni 
                                    Sol (al) kolun üstüne ürgüle beni 
 
                  Dere kenarından geçtim de geldim 
                  Boyunu boyuma ölçtüm de geldim 
                  Güzel seni güzel diye seçtim de geldim 
                                     -------------Bağlantı--------------------- 
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6 – TAMZARA’NIN ÜZÜMÜ:  
      (Kaynak kişi : Aziz ŞEKER) 
 
                   Tamzara’nın üzümü 
                   Dinle benim sözümü 
                   Vallahi terk ederim 
                   Göremezsin yüzümü 
 
                            Tamzara’da bir kuyu 
                             Uyu sevdiğim uyu 
                             Adam serhoş olur mu 
                             İçtiğin üzüm suyu 
 
                              Tamzara iki yoldur 
                              Biri sağ biri soldur 
                              İki kaşın arası 
                             Kâbe’ye giden yoldur 
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7 – SOFULAR HARAM DEMİŞLER:  
       (Ünlü halk ozanı Nesimi’nin TSM formunda bilinen ünlü deyişi,  
        Şebinkarahisar yöresinde THM formunda söylenir.) 
 
                  Sofular haram demişler bu aşkın badesine 
                  Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne 
                                     Hadi ley ley ley ley bir danem 
 
                  Kâh giderim medreseye ders okurum Hak için 
                  Kâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne 
                                    ------------Bağlantı------------------------ 
 
                  Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi 
                  Kâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni 
                                   -------------Bağlantı----------------------- 
 
                  Sofular secde ederler mescidin mihrabına 
                  Yar eşiği secdegâhım yüz sürerim kime ne 
                                   -------------Bağlantı----------------------- 
 
                  Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir 
                  Ne bileyim ben efendim günde yüz bin can gelir 
                                   -------------Bağlantı----------------------- 
 
                Nesimî’ye sordular ki yarin ile hoş musun 
                Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne 
                                     -------------Bağlantı-------------------- 
 
 



ŞEBİNKARAHİSAR TÜRKÜLERİ VE HALK OYUNLARI - POLAT SABUNCU 

 

16 

 

8 – ALTIN TASTA YEŞİL KINAM EZİLİR:  
      (Kına yakma oturak havası) 
 
                 Altın tasta yeşil kınam ezildi 
                 Gümüş tarağınan zülfüm çözüldü 
                 Eloğlu benim alnıma yazıldı 
 
                                    Heyvah heyvah ben anamdan ayrıldım 
                                    Hem anamdan hem sılamdan ayrıldım 
 
                  Büyük anam bohçalarım bağladı 
                  Küçük anam çözdü çözdü ağladı 
                  Görenler hep yüreğini dağladı 
 
                                    Anamı anamı canım anamı 
                                    Çarşamba gecesi yakın kınamı 
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9 – EFELER* EFELER YÜKSEK EFELER:  
       (Erkek topluluklarında söylenen ve oynanan düz ayak oyun havası)  
                                     
                  Efeler efeler yüksek efeler 
                  Orda yağmur yağar burda sepeler 
                  Sandıkta çürümüş elmas küpeler 
 
                              Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor 
                              Eller kınalı da kollar sıvalı da sandım yosmam geliyor 
 
                  Efeler’den bir su içtim kanmadım 
                  Yedi dirhem kurşun yedim ölmedim 
                  Kardaş bana düşman imiş bilmedim 
                                      -------------------Bağlantı------------------------------------- 
 
                  Efeler’in ıssız tenha yolları 
                  Boynumda kalmıştır yarin kolları 
                  Menekşeden biçilmiştir şalvarı 
                                      -------------------Bağlantı------------------------------------- 
 
                  Ufacık taş ile kale yapılmaz 
                  Penceresi yüksek yare bakılmaz  
                  Bir ben ölmeyinen dünya yıkılmaz 
                                      -------------------Bağlantı------------------------------------- 
 
                 (*Efeler bölgede bir mevki adı olmalıdır.) 
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10 – ALTIN YÜZÜK VAR BENİM:  
        (Kadın topluluklarında söylenen ve oynanan dikayak oyun havası) 
 
          Altın yüzük var benim cicim      
          Parmağıma dar benim                               
          Kareysar’ın içinde cicim                             
          Orta boylu yar benim     
                             

Kareysar tası bende cicim 
Kumaşın hası bende 
Çatlan patlan komşular cicim 
Yiğidin hası bende 

 
         Gökte yıldız kâh gider cicim (3)         
         Kâh eğlenir mah gider                                 
         Bu gün ben yari gördüm cicim                   
         Sandım padişah gider                                  
 

Altın yüzük möhreli cicim 
Eli gümüş dehreli 
Ben sana yar mı derim cicim 
Hey hizmekker* çehreli 

 
         İnce çiti düreyim cicim  
         Aç koynuna gireyim                                     
         Uyan uyan sar beni cicim                            
         Yar olduğun bileyim                                     
 

İnce çitin incesi cicim  
Dağların yeşilcesi  
Yine fikrime düştü cicim 
Gönlümün eğlencesi 

                                                  ( * Hizmetkâr) 
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11 – KIRMIZILIM KIRMIZILIM :  
        (Kadın topluluklarında söylenip oynanan düzayak oyun havası) 
 
                          Kırmızı gül herdem olsa 
                          Her dertlere derman olsa 
                          İl beyinden ferman olsa 
                          Herkes sevdiğini alsa 
 
                                                   Kırmızılım kırmızılım 
                                                   Al yanaklı kırmızılım 
                                                   Bal dudaklı kırmızılım 
 
                          Kırmızıyı giyme dedim 
                          El sözüne uyma dedim 
                          Naneleri kendim yedim 
                          El oğluna ben ne dedim 
 
                                                   -------Bağlantı---------- 
 
                          Kırmızısı başındadır 
                          Onüç ondört yaşındadır 
                          Sevgilisi peşindedir  
                          Bak nişanı kaşındadır 
 
                                                    -------Bağlantı--------- 
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12 – TAMZARA’DAN GECE GEÇTİM :  
        (Ünlü Tamzara oyun havamızın sözleri) 
 
         Tamzara’dan gece geçtim  (1)         (2)  Tamzara’nın bayırına 
         Karlı buzlu sular içtim                               Kuzu saldım çayırına 
         İnanmayın eş ve dostlar                           Tanrı benim şu Güllü’mü 
         Ben o yardan vaz mı geçtim                     Bağışlasın hayırına 
             Leli leli Tamzara’m                                       Leli leli Tamzara 
             Nenni benim hoş balam                              İki somun on para 
 
        Tamzara’nın tandırları   (3)                (4)  Tamzara’nın maden suyu 
        Kardan beyaz baldırları                              Çok şirindir yarin huyu 
        Bizi baştan hep çıkaran                              Sorarsanız eğer bana 
        Karşı köyün andırları                                  Türk oğludur onun soyu 
               Leli leli Tamzara’m                                      Leli leli Tamzara’m 
               Bir kez görün kaç balam                             Gel gidelim koş balam 
 
       Tamzara’dan taş geliyor  (5)               (6)  Tamzara’da Yedi Pınar 
       Ala gözden yaş geliyor                                İçen onu her dem anar 
       Karşı köyün şu kızları                                   Mor sümbüllü bağlarını 
       Yiğitlere hoş geliyor                                     Görenler hep cennet sanar 
               Leli leli Tamzara’m                                       Leli leli Tamzara’m 
               Mor sümbüllü hoş balam                            Haydi benim maskaram 
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13 – USTAM NASIL KONDURDUN:  
        (Kadın topluluklarında söylenip oynanan karşılama oyun havası) 
 
         Ustam nasıl kondurdun  (1)        (2)  Oy miralay miralay 
         Taş başına kurnayı                               Askerin alay alay 
         Zindan etti başıma                               Al kızları askere 
         Ha bu yalan dünyayı                            Olsun askerlik kolay 
 
         Ben başıma koyamam  (3)          (4)   Ben başıma koyamam 
         Miralayın fesini                                     Kadife kavukları 
         İşitmemiş duramam                             Yine horana girdi 
         Nazlı yarin sesini                                   Peygamber tavukları 
 
         Al düğme yeşil düğme  (5) 
         Dikeyim işliğime 
         Senden başka seversem 
         Doymayım gençliğime 
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14 -  ALALMADAN ALMADAN :  
         (Erkek topluluklarında söylenip oynanan  Üçayak oyun havası) 
 
             Alalmadan almadan  (1)          (2)  Alalmayı dişledim  
             Bir dal kestim ayvadan                    Sapını gümüşledim 
             On beşimde al beni                          Kardaş geldi vermedim 
             Gül memeler solmadan                   Yar geldi bağışladım 
 
             Alalma kızıl alma       (3)            (4)  Alalmadan almadan 
             Dallara düzül alma                            Bir dal kestim ayvadan 
             Yar koynuma girende                       Allah canımı alsın 
             Gözümde süzül alma                        Beni yardan almadan 
 
             Alalmanın  üçünü     (5)             (6)  Mendilim allanıyor 
             Yar yüklemiş göçünü                        Al giymiş sallanıyor 
             Güle güle gidiyor                               Yar koynuma girince 
             Bildirmiyor suçunu                            Sallanıp ballanıyor 
 
             Almayı atan bilir       (7)             (8)  Alalma soyulur mu 
             Şeftali satan bilir                               Güzelden doyulur mu 
             Nazlı yarin tadını                               Güzel seven yiğidin 
             Koynunda yatan bilir                        Kolları yorulur mu 
 
                                     ( Yöre dilinde elma=alma ) 
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15 – ÇEÇEN KIZI :   
(Kadınlar arasında oynanan fırlanma havasının sözleri) 
 
           Çeçen kızı çardaktadır       
           Soğuk sular bardaktadır                       
           Çifte benler yanaktadır        
                 
           Haydi canım Çeçen kızı                         
           Sen allar giy ben kırmızı 
           Gel gidelim has bahçeye 
           Sen gül topla ben nergizi 
 
          Evlerinin önü nane 

Ben kül oldum yana yana 
Gâvur isen gel imana 
--------Bağlantı---------- 

 
         Evlerinin önü susam                  
         Su bulsam mendilim yusam                  
         Arasam yarimi bulsam                            
                  ---------Bağlantı------------                        
 

Evlerinin önü çöplük 
Çöplükten toplarlar iplik 
Anası kızından keklik 
----------Bağlantı------ 
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16 – KAMAYI ÇEKTİM KINDAN:   
        (Bir veya iki erkek tarafından oynanan bıçak Oyunu) 
 
                          Kamayı çektim kından 
                          Gel yakından yakından 
                          O beyaz memelerin 
                          Ben gelirim hakkından  
 
                          Hovarda çapkın yarim 
                          Sen söyle ben yazayım 
                          Ettiğin günahları 
                          Baş deftere yazayım 
 
                           Al kamayı gir yandan 
                           Ben de geçtim bu candan 
                           Doldur doldur ver bana  
                           Koynundaki fincandan 
                                                ------Bağlantı----------- 
 
                           Dereler salkım saçak 
                           Alçak boylusun alçak 
                           Sana derler küçücek 
                           Sen doldurursun kucak 
                                                 -------Bağlantı---------- 
 
                            Dereler akmayınan 
                            Ne olur bakmayınan 
                            Çirkin güzel olur mu 
                             Çok altın takmayınan 
                                               -------Bağlantı----------- 
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17 – TÜRMEN KIZI:  
        (Erkek topluluklarında tekayak oyun havası) 
 
                            Türkmen kızı süt pişirir 
                             Hem pişirir hem taşırır 
                             Kepçeyi baştan aşırır  
 
                             Leylim aman Türkmen kızı 
                             Sen allar giy ben kırmızı 
                             Gel gidelim obamıza 
                             Sen sütler iç ben kımızı 
 
                             Türkmen kızı yün tarıyor 
                             Hem tarıyor hem sarıyor 
                             O yar burda ne arıyor 
                                              ----------Bağlantı---------- 
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18 – HOŞ BİLEZİK:  
        (Yörede oynanan halk oyunlarından bir başka örnek) 
 
                          Bir oda yaptırdım hurma dalından 
                          İçini donattım Acem şalından 
                          O da benim değil ahbap malından 
 
                                             Hoş Bilezik hoş bilezik parmakta yüzük 
                                             Ben yarimden ayrılmışım vay bana yazık 
 
                         Bir oda yaptırdım döşetemedim 
                         Kahpe felek ile baş edemedim 
                         Yalvardım yakardım eş edemedim 
                                              --------------Bağlantı------------------------- 
 
                         Bir oda yaptırdım yüceden yüce  
                         İçinde yatmadım üç gün üç gece 
                         Kurbanlar keserim sardığım gece 
                                              --------------Bağlantı-------------------------- 
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19 – KAREYSAR OYLUM OYLUM:  
        (Dik ayak horan havası) 
 
          Kareysar oylum oylum   (1)          (2)  Asarsın asmaları 
          İçinde selvi boylum                               Giyersin basmaları 
          Selvi boylum gelende                            Yine horana kalktı 
          Şen olur benim gönlüm                         Kareysar yosmaları 
 
          Kareysar mezarlığı           (3)          (4)   Gökte yıldız sayılmaz 
          Üstünde üzerliği                                      Çiğ yumurta soyulmaz 
          Memlekete şan vermiş                           Ergen kız ergen oğlan 
          Yarimin güzelliği                                       Cilvesinden doyulmaz 
 
          İn dereye dereye            (5)            (6)   İndim derelerine 
          Al dereden taş getir                                Bilmem nerelerine 
          Aşlanmamış fidandan                             Kaytan bıyıklarımı 
          Dişlenmemiş yar getir                             Sürsem memelerine   
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20-  HA BURADAN O YANA :   
        (Bir başka dik ayak horan havası) 
 
        Ha buradan o yana      (1)                (2)  Ha buradan o yana 
        Kareysar’ın yolları                                    Yana yüreğim yana    
        Dola gelin boynuma                                 Gel otur şu yanıma 
        O sırmalı kolları                                         Dön o yana bu yana 
 
        Geceler ay ışığı             (3)                (4)   Ay ışıktır varamam 
        Elinde bal kaşığı                                         Varsam yari bulamam 
        Hiç aklımdan çıkmıyor                              Girsem yarin koynuna 
        Güzeller yakışığı                                         Sabahtan uyanamam 
 
        Dut ağacı dut verir       (5)                (6)   Dut ağacı dutludur 
        Yaprağını kıt verir                                      Dibi yeşil otludur 
        Ergen kız ergen oğlan                               Kurban olduğum Allah 
        Sarıldıkça tat verir                                    El kızı ne tatlıdır 
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21 – KEMENÇE ÇALA ÇALA:  
        (Bir diğer dik ayak horan havası) 
 
        Kemençe çala çala           (1)           (2)    Kemençemin telleri 
        Çıktım bir ince dala                                   Dülgaridir dülgari 
        İnce dallar kırıldı                                        Kızdan ikbalim yoktur 
        Kızlar bana vuruldu                                   Alacağım dul karı 
 
        Ben kemençe çalamam (3)             (4)    Ben kemençe çalamam 
        Kollarımı alamam                                      Dayım darılır dayım 
        Çok derine dalamam                                Dayımın kızlarından 
        Akılsız da kalamam                                   Yok mudur benim payım 
 
        Hey kemençeci dayı      (5)              (6)    Hey kemençe kemençe 
        Soktun gözüme yayı                                  Ne halt ettin dün gece 
        Güzellerin üstüne                                      Göstersin yari bana 
        Çevirsene kaydayı                                      Kaşları da ne ince 
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22 -  MENDİLİM VAR MENDİLDEN :  
        (Kadın topluluklarında oynanan üçayak oyun havası) 
 
                       Mendilim var mendilden  
                       Ben anlamam o dilden 
                       Cihan yansa kül olsa  
                       Vazgeçmem sevgilimden 
 
                                          Kız mendil hele hele mendil 
                                          Kaldır kolların indir 
                                          Sar boynuma dolandır 
                                          Gir koynuma inandır 
 
                        Mendilim bende bende 
                        Bir ayvam kaldı sende 
                        Ayva gibi sarardım 
                        Din iman yok mu sende 
 
                                          Kız mendil mendil mendil 
                                          Kaldır kolların indir 
                                          Seversen yürekten sev 
                                          Dilindeki yalandır 
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