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2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-GE Birimi 

tarafından hazırlanarak Manisa Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Manisa Eğitim 

Projeleri (MANEP 2023) içerisinde yer alan Şehrim Benim Evim Projesi alt faaliyetlerinden 

Manisa’ya Değer Katanlar Faaliyeti kapsamında bir çok faaliyet yapılmıştır Tüm dünyayı etkisi 

altına alan ve ülkemizi de etkileyen 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid 19 salgını 

nedeniyle okullarımız öğretmen ve öğrencileri ile birlikte yüz yüze eğitime ara vermiştir. 

Hepimizde biliyoruz ki eğitim ertelenemez bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla 

Türkiye genelinde Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) üzerinden uzaktan eğitimlerine evden yapma 

kararı alınmış olup, bu kapsamda öğrencilerimiz eğitimlerine ara vermeden evden 16 Mart 

2020 tarihi itibariyle başlamıştır.  Bizlerde eğitimciler olarak Manisa il genelinde başlatmış 

olduğumuz MANEP 2023 Projelerinin Evde Kal etkinliğine dönüştürerek çalışmalarımızı 

güncelledik ve bu kapsamda öğrencilerimizden unutulmaya yüz tutmuş eski değerlerimizi 

gün yüzüne çıkarmak için manilerimizi bir araya getirerek MANİ DERLEME çalışması 

oluşturduk.  

 

İmtiyaz Sahibi: Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına;  

Mustafa DİKİCİ (İl Milli Eğitim Müdürü) 

Kooordinasyon: Necmettin OKUMUŞ (İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı) 

Derleyenler: Manisa İlinde Eğitim Gören Öğrenciler, Öğretmenler ve Veliler 

Yayına Hazırlayan: Özden KABAK (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 

 

 

 

Çalışmanın tüm hakları Manisa Valiliği, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. 
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"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin 

bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa 

boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, 

değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 

Sizlerden çok şey bekliyoruz." 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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İSTİKLAL MARŞI 

 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 
 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...  
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!  
 

 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!  
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.  
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.  
 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.  
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.  
 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?  
 
 

 
O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,  
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.  
 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl 

 

Mehmet Akif ERSOY 

 

 



5 
 

İÇİNDEKİLER: 

 

Sıra No İçerik Sayfa Numarası 

 Mustafa Kemal ATATÜRK  3 
 İstiklal Marşı 4 
 Önsöz  6 
 Sunuş  7 
 Mani Nedir? Özellikleri Nelerdir? 9 
 Akhisar İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 11–21 
 Alaşehir İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 22–24 
 Kırkağaç  İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 25–46 
 Sarıgöl  İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 47 
 Saruhanlı  İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 48–49 
 Soma   İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 50–52 
 Turgutlu İlçesi Öğrencileri Mani Derleme 53 
 Yunusemre  54 
 Hamide TAŞKIRAN 55–57 
 Aynur SAYKI/Adem AZRA 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

ÖNSÖZ 

 

Mani Türkçenin kullanıldığı hemen her coğrafyada var olan en yaygın halk şiiridir. 

Çeşitli Türk şivelerinde ve ağızlarında farklı adlarla varlığını sürdürmektedir. Diğer halk 

kültürü ürünleri gibi, toplumu ayakta tutan dinamikleri belirlemede önemli bir rolü olan 

manilerde Türk insanının dünyaya bakışının yanı sıra, estetik modelleri de temsil edilir.  

Maniler toplumsal yaşamın devamlılığı noktasında geleneklerin, göreneklerin 

aktarılmasında; kalıplaşmış sözlerin, deyimlerin o kültür bölgesi içinde gelecek kuşaklara 

öğretilmesinde etkilidir. Mani, toplumun ortak duygularının ifadesinin bir parçası olmasından 

dolayı halk arasında kullanılan en yaygın halk şiiridir. Bu küçük dörtlükler insanların ortak 

duyguları üzerine temel kurmuştur.  

Bugüne kadar mani konulu pek çok derleme ve inceleme çalışması yapılmıştır. Ancak, 

Manisa ve Ege Bölgesi manilerinin derlenip e-kitap haline dönüştürülmesinde içinde 

bulunduğumuz Covid 19 virüsü nedeniyle öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz 

çalışmalarını evde kalarak yürütmekte ve eğitime destek sağlamaktadırlar. Bu nedenden 

dolayı öğrencilerimizin geleneksel Türk kültürüne yansıması olarak ta kabul edilen 

manilerimizi büyüklerinden dinleyerek derleme çalışmasına katkı sağlamışlardır. Emeği geçen 

tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimize, velilerimize ve aile büyüklerimize teşekkür ediyorum. 

 

 

 

 

                                                                                                    Mustafa DİKİCİ  

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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SUNUŞ  

 

 

 

Hızlı bir şekilde değişen zamana ve gelişen olaylara bağlı olarak hem yazılı hem de 

sözlü kültür dönem dönem belirli seviyede değişime uğramaktadır. Bu farklılaşmalar 

neticesinde bazı geleneksel yapılar değişik şekillerde sürekliliğini devam ettirirken bazıları da 

zamanla işlevini yitirmektedir.  

Bu değişim ve dönüşümden en çok etkilenen geleneklerimizden birisi de mâni 

söyleme geleneğidir. Yılların süzgecinden geçerek günümüze kadar gelen bu gelenek, 

söylendiği yöreye göre farklılık arz etmektedir. Bazı bölgelerde hâlâ canlı bir şekilde 

sürdürülürken bazı bölgelerde ise eski canlılığını kaybetmiştir 

Maniler, toplumsal yaşamın devamlılığı noktasında geleneklerin, göreneklerin 

aktarılmasında, kalıplaşmış sözlerin, deyimlerin o kültür bölgesi içinde gelecek kuşaklara 

öğretilmesinde etkilidir. Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla 

günümüze uzanır. Çağlar boyu yaygın bir biçimde süren mani söyleme geleneği, son yıllarda 

eskiye oranla gücünü yitirmeye başlamıştır. Bu çalışmanın Manisa ve Ege Bölgesi manileriyle 

ya da mani türü ve şekliyle ilgili olarak yapılan derleme çalışmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Maniyle ilgili özgün çalışmaların azlığı; mani söyleme geleneğinin canlı 

olabileceği düşüncesi bu çalışmayı bizler için önemli kılmaktadır. 

13 Mart 2020 tarihinden bu yana ilimiz ve ülke genelini etkisi altına alan Covid 19 

virüsü sebebiyle eğitimlerimiz evden uzaktan eğitim ile devam etmektedir. Biz Eğitimciler 

olarak hazırlamış olduğumuz faaliyet ve etkinliklerimize evde kalarak ta devam edebiliyoruz 

ki Manisa’ya Değer Katanlar Faaliyeti adı altında oluşturduğumuz, MANİ DERLEME çalışması 

da bunlardan sadece bir tanesidir. Derleme çalışmasına katkı sağlayan öğrencilerimize, 

öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                Necmettin OKUMUŞ 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
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MANİ; Her toplum günlük yaşamdan ve kültürden aldığı birçok ögeyi sözlü gelenek 

yoluyla gelecek kuşaklara aktarma çabasındadır. Böylelikle anonim birçok sözlü ürün zaman 

içerisinde değişerek de olsa asırlar boyu yaşamaya devam eder. İşte Anadolu halkının 

düşüncesini, yapısını, yaşayışını, duygularını, sıkıntılarını üzerine alarak yüzlerce yıldır 

yaşamını devam ettiren maniler böylelikle doğmuş olur.  

Mani Nedir?  
 

Genellikle tek dörtlük halinde söylenip kendine özel “aaxa” şeklinde kafiye şeması 
bulunan; aşk, özlem ve ayrılık başta olmak üzere her konuda söylenebilen nazım şekline 
“Mani” denir. Manilerde halkın düşüncesinden, duygusundan, acılarından, dertlerinden, 
yaşamından ve kültüründen çok derin izler bulabiliriz. Bu bakımdan ele alacak olursak 
manilerde Anadolu halkının yüzlerce yıllık geçmişini görebiliriz. 

Manilerin kendine özgü kural ve yapıları bulunmaktadır. Örneğin genellikle bu nazım 
şekli tek bir dörtlükle söylenmektedir. Bu dörtlüğün ilk iki dizesi doldurma dize olarak 
adlandırılır ve asıl söylenmek istenenin yer aldığı son iki dizeye hazırlık yapılır. Bu nedenle ilk 
dizelere kimse bir önem vermez. Manilerin bir başka önemli özelliği ise bu dörtlüğün kafiye 
şemasının “aaxa” şeklinde olmasıdır. 

Maniler yüzyıllardır düğün, tarla, kahvehane, kadın topluluklarında söylenmekteyken 
bugün daha çok ramazanlarda bir gelenek olarak söylenmeye devam etmektedir. 

 
 

Mani Özellikleri 
 

 Genellikle tek dörtlükten oluşur. Böyle bir genellemenin dışında dört dizeden fazla 
olan örnekleri de bulunmaktadır. 

 Büyük bir çoğunlu hecenin yedili kalıbıyla söylenmektedir. Ancak burada da 
yaptığımız bu genellemenin dışında yedi heceden fazla örnekleri de bulunmaktadır. 

 “aaxa” şeklinde kendine has bir kafiye şeması bulunur. 

 İlk iki dizesi doldurma dizedir ve burada asıl söylenmek istenene bir hazırlık yapılır. 
Asıl söylenmek istenenler 3 ve 4. dizelerde söylenir. Bu nedenle ilk iki dize ile son iki 
dize arasında bir anlam bağlantısı bulunmaz. 

 Çok kısa bir şekilde söylenmesinin yanı sıra dizeler arasındaki anlam bağlantılarının 
zayıf olması yazılmasını kolaylaştırmıştır. 

 Divan Edebiyatı’nda yer alan ve tek dörtlükten oluşan tuyuğ nazım şeklinin karşılığı 
olduğu kabul görür. 

 Hayatın her alanıyla ilgili söylenebilir, herhangi bir konu sınırlaması bulunmaz. 

 En çok işlenen konular ise aşk, doğa, ayrılık, hasret ve gurbettir. 

 Anonim ürünlerdir yani ilk söyleyeni belli değildir. 

 Özellikle Anadolu halkı arasında oldukça yaygın bir karşılığı bulunmaktadır. 

 Aynı zamanda kendilerine ait özel bir ezgiyle okunurlar. 

 Bu şiirleri okuyan kişilere “manici, mani yakıcı” gibi adlar verilir. 

 Şekillerine ve bazı özelliklerine göre dört farklı başlıkta incelenirler. 

 

https://www.edebiyatciyim.com/mani-nedir/
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MANİSA İLİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ – VELİ VE ÖĞRETMENLERDEN MANİ 

DERLEME ÇALIŞMASI 
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AKHİSAR İLÇESİ 

 TOKİ ZEYTİN KENT İLKOKULU  

Arkandaki kazak mı? 
Akhisar uzak mı? 
Yaz da yolla bir mektup 
Mektup yazmak yasak mı? 

Karşı karşı duralım 
Telefonu kuralım 
Arada gurbetlik var 
Mektupla konuşalım 
 
Sepet sepet yumurta 
Sakın beni unutma 
Unutursan küserim 
Mektubumu keserim 
 
Tavandaki fareler 
Tıkır tıkır ettiler 
Mektubu yazacaktım 
Kalemimi yediler 
 
Dere boyu kavaklar 
Açtı yeşil yapraklar 
Ben yârime doymadım 
Doysun kara topraklar 
 
Ali’m gitme pazara  
Uğratırlar nazara  
Ali’m ölmüş diyenler  
Kendi girsin mezara  
  
Bizim evin arkası   
Sıra sıra mezarlık  
Yârin gözleri çakır  
İstemiyor nazarlık  
 
Bugün ayın on üçü  
Kınalı parmak ucu  
Ramazan’da yâr sevenin  
Kabul olmaz orucu  
  
Kiraz yedim tabaktan  
Su içtim al bardaktan  
Bugün hayırlı bir gün  
Yâri gördüm uzaktan  
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Özgören bayır bayır 
Yanıyom cayır cayır  
Ver anne sevdiğime  
Hem sevaptır hem hayır  
 
Taksi geliyor taksi  
Ahret binecek misin?  
Aldın elimden yârimi  
Hayır, görecek misin? 
  
Gece sağdım ineği  
Oyaladım göyneği   
Sevdiğini alamayan  
Gönlü baykuş tüneği  
  
Kara kara kediler  
Tıkır mıkır ettiler  
Daha yazacaktım ama  
Kalemimi yediler  
  
Teknede hamur  
Tarlada çamur  
Ver Allah’ım ver  
Sicim gibi yağmur.  
 
Ne uyursun ne uyursun  
Bu uykudan ne bulursun  
Al aptesti kıl namazı   
Cenneti alayı bulursun  
  
Taksi geliyor taksi 
 İçine mektup atın  
Türbeliklerden dönün  
Asker yoluna bakın  
  
Dümbelek çala çala   
Yoruldu bileklerim   
Yalvarıyom Allah’a   
Olur mu dileklerim  
  
Altını iri yaptır  
Sapını gümüş taktır  
Oğlan beni seviyorsan 
 Hocaya muska yaptır  
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İn dereye dereye  
Topla yârim taşları  
Muskan beni hiç tutmaz  
At cebinden taşları  
  
A çiftçiler oynunda  
Parlak muska boynunda  
Bir gecelik yatayım  
A kız senin koynunda  
  
Gide gide yol buldum  
Yolda bezirgân soydum 
 Ayıplaman komşular  
Ben bir şeytana uydum  
  
Aya baktım ayaklı  
Kapıları dayaklı  
Balıkesir kızları  
Hepsi melek suratlı  
 
Çıktığım tepe düzü   
Baktığım öte yüzü  
Benim yuvamı yıkanlar  
Görür mü cennet yüzü  
  
Derenin anızları  
Geliyor yavuzları  
Benim babam çok sever  
Okuyan hafızları  
  
Ezanlar hep okundu  
 İftarlığım lokumdu   
Aç karnına çok yedim   
Bana biraz dokundu  
  
Ayşe’ler âşık olur  
Dili dolaşık olur  
Ayşe’yle yatanın  
Ahreti ışık olur.  
  
Oğlanın adı Mehmet  
Parası demet demet  
Mehmet beni almazsa  
O an kopçak kıyamet   
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Kırandan peynir aldım  
İki seviden kaldım  
Sevdiğimle kavuşmaya  
Mahşer yerine kaldım  
 
Akşam olur yatmaz mısın? 
Sahur olur kalkmaz mısın? 
Hasan Dayı Mehmet Amca 
Uykulardan kalkmaz mısın? 
 
Davulun içi pekmez 
Çalarım fakat ötmez 
Bir bahşiş vermezseniz 
Davulcu buradan gitmez 
 
Cebimin ağzı dardır 
İçinde şeker vardır 
Sabreyle aman gönül 
İftara neler vardır 
 
Ezanlar hep okundu 
İftarlığım lokumdu 
Aç karnına çok yedim 
Bana biraz dokundu 
 
Kavuştuk ramazana 
Hem de büyük ihsana 
Bu ayda oruç tutmak 
Huzur verir insana 
 
Koca ceviz havalı  
İçi bülbül yuvalı  
Böyle sevda görmedim  
Ben anamdan doğalı  
  
Bebek girdi yaşına  
Şapka ister başına  
smarladım gelecek  
Bu haftanın başına  
  
Kamyon geliyor kamyon  
Tekerleğine bakın 
İçindeki çocukların  
Güzelliğine bakın.  
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 Ambar altında çocuk 
 Bacakları küçücük  
Benim sevdiğim oğlan  
Dünyalarda biricik  
  
Parmağımda yüzüğe  
Boncuk diyorlar yârim 
Askere gitmemişsin 
 Çocuk diyorlar yârim.  
  
Ay doğar ediğinden  
Gün doğar gediğinden  
Oğlan ergen kız ergen  
Döner mi dediğinden  
  
Kamyon geliyor kamyon  
Dikmiş direklerini  
Nazlı yârin askerliği  
Yaktı yüreklerimi  
  
Hoş geldin akın akın 
Düğünümüz pek yakın  
 Kızımızın eline   
Sevinip kına yakın.  
  
Masa üstünde fırın  
Vurun davullar vurun  
Evlilere bakmayın  
Bekârlara kız bulun.  
  
Su yoludur su yolu  
Boş giden gelir dolu  
Bana nikâh yapacak 
 Muhtarın büyük oğlu  
  
Su içtim yudum yudum  
A benim Hatça dudum 
 Gelin oldun gidiyon  
Daha sende umudum  
  
Kalenin bayır düzü  
Mevla’m ayırdı bizi 
Anam akıllı olsa  
Evlendirirdi bizi  
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Ötme bülbülüm ötme  
Mezarımın başında  
Hem ölüm var hem ayrılık  
Şu gülmedik başımda  
  
Şu dağlar olmasaydı    
Çiçeği solmasaydı  
Ölüm Allah’ın emri   
Ayrılık olmasaydı  
  
 Ortaoba camisi  
Yanıyor minaresi  
Kara gözlü yârimin  
Geçiyor cenazesi  
 

DR.AHMET TARIK SARI İLKÖĞRETİM OKULU MANEP MANİ DERLEME PROJESİ ANASINIFI-B-

ŞUBESİ DERLENEN MANİLER 

Manisa’nın yolları 

Kim demiş çirkin kızları 

Ben bir yar sevdim 

Kiraz gibi dudakları 

 

Çay kıyısında iki taş . 

Biri kuru biri yaş. 

Emsallerim içinde . 

En gülmeyen benim baş. 

 

Karşıdadır evleri 

Yayılır develeri 

Olmaz yere kök attı 

Gavurun sevileri. 

 

Yılana bak yılana 

Yılan kaçtı ormana 

Annem beni verecek 

Kara gözlü oğlana 
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Bahar gecesi misin? 

Aşkın hecesi misin? 

Mis gibi kokuyorsun 

Çiçek bahçesi misin?     

                                                                                              Derlenen Veli: Şennur BAYER   

ÖĞRENCİ: EFLAL SEVİNÇ BAYER 

Karanfilim budama 

Sefa geldin odama 

Hakikatli yar isen 

Dünür gönder Manisa ya 

 

Len saçların savurma 

Pantolonun batırma 

Akhisar dan yar sevde 

Verem ol da kurtulma. 

 

Yaşasın yaşasın 

Yağmur yağsın yaşasın 

Manisa ya gelin getirdik  

Gönlünüz hoş olsun. 

 

Çay içinin taşları 

Benim kızımın hilal kaşları 

Kızım aklıma gelince 

Aktı gözüm yaşları 

 

Başı saçaklı gelin 

İpten kuşaklı gelin 

Dün geldin adam oldun 

Leylek bacaklı gelin 

 

                                                                                        Derlenen veli: Kadriye GÜNSEL 

ÖĞRENCİ: GÜLSÜM SENA GÜNSEL 
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Zeytindir bu dağlar  

Geçimi zeytin sağlar 

Zeytin toplayan kızlar  

Beline sepet bağlar 

 

Yılana bak yılana 

Akıp gider alana 

Varcam diye yemin ettim 

Yan kırmalı oğlana 

 

Bahçelerde toz şeker 

Toz şeker ağır çeker 

Sevdiğini almayan 

Dünyada kahır çeker 

 

Çam içinden geçeyim 

Çam kokulu çiçeğim 

Biri zengin biri dengim 

Hangisinden geçeyim 

 

Manisa ovasında  

Su dolmaz kovasında 

Aklıma sen geldin 

Gecenin yarısında 

 

 Derlenen Veli: Fatma KUTLU 

                                                                                                      ÖĞRENCİ :Ayşe KUTLU 

Bahçelerde patlıcan 

Ben askere yazılcam 

Askerden gelir isem, 

Sarı saçlı kız alcan 

 

                                                              Derlenen Veli: Ayşegül KÖKÇEN 
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Kara üzüm ermem diyor 

Sepete girmem diyor 

Kızın gönlü var ama 

Anası vermem diyor 

 

                     Derlenen Veli: Fatma YALMAN 

Ak yemiş kara yemiş 

Yaprağı yere değmiş 

Damat namaz kılarken 

Gelin tavuğu yemiş 

 

Derlenen Veli:Hatice BORA 

 

Vardım pınar başına, 

Sabun koydum taşına, 

Sevda nedir bilmezdim, 

O da geldi başıma. 

 

Deniz  dibi milli olur, 

Zengin kızı dilli olur, 

Saklı gizli yar seven, 

Çalımından belli olur. 
 

Deniz dibi iskele, 

Yarim gitti askere, 

Ay değil gün değil, 

Nasıl biter üç sene. 

 
H. Efe BOZDAĞ 
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NADİDE FAZIL AYSU FATİH İLKOKULU 

 

Su gelir akar geçer  

Bedeni yıkar geçer 

Dünya bir penceredir 

Her gelen bakar geçer 

 

 

Kara kara kazanlar 

Okuyanlar yazanlar 

Dünya ir penceredir 

Okumayan az anlar 

Haktan ÇELİKKIRAN 

Aldım sazı elime  

Vurdum teline teline 

Sana mani yazarım  

Korona gelme evim 

 

Çinden düştü yola 

Çıktı dünya turuna 

Komşu komşu dolana 

Bize geldi sonunda 

 

Panzehir bulana 

Kimse ölmesin uğruna 

Tak sepeti koluna  

Haydi korona yoluna 

Talip GÜNGÖR 

AKHİSAR HALİL MANDACI İLKOKULU 

Boynuma aldım bir nazarlık. 

Yapmasını çok severim pazarlık. 

Bizi çekemeyenlere, 

Aldım kocaman bir mezarlık. 

 

Ben sana gel mi dedim 

Duvarı  del mi dedim? 

Demir kapı duruken, 

Bacadan in mi dedim? 
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Kağıttan fener yaparım. 

Daracık sokaklara sapatım. 

Arkadaşım ayı olmuş. 

Burnuna halka takarım. 

 

Motor geliyor motor. 

Motorun bacası yok. 

Kalkmış bana laf atar. 

Pantolonun bacası yok. 

 

Karaburun Karaburun 

İki bakkal bir fırın. 

Arpa ekmeği yiye yiye 

Ne ağız kaldı ne burun. 

Rana YALTURAK 
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ALAŞEHİR İLÇESİ 

ULUDERBENT İLKOKULU 

 

Masa üstünde biber 

Annem kendini Üzer 

Üzme kendini anne 

Damadın benden güzel 

Elif Ecrin YILDIZ 

Maniye mani derler 
güzele kiraz derler 
bir yar sevdim 
o da sana az derler 

Hatice Nur YILDIZ 

 

 

DEMİRCİ ATATÜRK İLKOKULU 

 

Tavandaki fareler,  

Tıngır mıngır ederler, 

Daha fazla yazacaktım ama; 

Kalemimi yediler, 

 

Sarı rengi severdi,  

Sarı gömlek giyerdi, 

Sarışınla evlendi, 

Sarılıktan geberdi. 

İkra ÇETİN 

Benim adım Eliftir. 

Huylarım çeşittir. 

Hem tatlı hem yaramaz, 

En çok da muziptir. 

 

Güneş parlar yukarıdan. 

Erir dondurmam aşağıdan, 

Yazın geldğini anladık, 

Biz yavaştan yavaştan 

 

Elif Su TEKSÖZ 

 



23 
 

Arslan çıkmış meşeye 

Herkes sinmiş köşeye 

Bilmeyen halk dilini 

Nasıl mani döşeye 

 

Yumurtanın sarısı 

Yere düştü yarısı 

Ne işim olur benim 

Olmuş gece yarısı 

 

O bir yaprak 

Elbet bir gün solacak 

En güzel yıllar 

Okul yılları kalacak 

H.Buğlem YEMİŞÇİ 

Mekke hurması güzel, 

Davulcu okur gezer. 

Bahşiş almak için, 

Kapı kapı gezer. 

Mahmut Efe ÖZGER 

Düşersem bir gün dara , 

Koysalar ben nara . 

Ol ban merhem yara, 

Şefaat ya Rasulallah. 

    

Kalemi aldım elime, 

Söyle dedim dilime. 

O söyledi ben yazdım,  

Biricik FAZİLET hocama. 

 

Evin çınar ağacı, 

Ağzı dualı hacı. 

Ninemizdir severiz. 

Hepimizin baş tacı. 

H.Bensu KARATAŞ 
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Anne bana terlik al, 

Sakın yeşil olmasın. 

Gideceğim oğlanın, 

Kız kardeşi olmasın. 

Ayşe SEVİMLİ 

Manici başı mısın? 

Cevahir taşımı mısın? 

Sana bir gül versem, 

 Cebinde taşır mısın? 

 

Süpürgenin telleri, 

Süpürmüyor yerleri, 

Fotoğrafın var ama, 

Konuşmuyor dilleri. 

 

Patlıcanı haşladım. 

Doldurmaya başladım. 

Yarin geliyor dediler, 

Ağlamaya başladım. 

 

Sarıyı severdi. 

Sarı gömlek giyerdi. 

Sarışınla evlendi. 

Sarılıktan geberdi. 

 

Bakkalda toz şeker. 

Toz şekeri kilo çeker. 

Kravatın yok ama , 

Dalgalı saçı yeter. 

 H.Ceylin DAŞAR          

Dağda kestim çınarı, 

Çınarın dalı sarı. 

Ağlamaktan kurudu, 

 Gözlerimin pınarı. 

 

Dağların başı duman, 

Bugün halim pek yaman. 

Yanarak kebap oldum, 

Hiç yok mudur acıyan. 

Azra AKGÜN  
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KIRKAĞAÇ İLÇESİ 

 

 KIRKAĞAÇ ANADOLU LİSESİ  

 

Fındık dalda tekleme, 

Kız fistanın ekleme. 

Yarin gitti gurbete, 

Gelir diye bekleme. 

                           

Motora Bak Motora 

Motorun bacası yok 

Kalkmış bana laf eder 

Pantolonun paçası yok. 

                

Giden eşekli oğlan, 

Beli fişekli oğlan, 

İşaretten anlamaz, 

Eşek kafalı oğlan. 

 

Kavak uzun el yetmez 

Sevda başımdan gitmez 

Bu gözler seni görd 

Başkasını kabul etme 

                                   DERLEYEN: Tuna ÖZER ( 10-B) 

Zeytin kara ben kara, 

Zeytine vermem ben para. 

Gel sevdiğim buluşalım, 

On bire çeyrek kala. 

                            

Tren yolu genişlik , 

İçi dolu yemişlik. 

Ben o kızı almazsam, 

Haram olsun bu gençlik. 

 

Kavakta yılan öter 

Yârim derdimi döker 

Ver anne sevdiğime 

Üç gün yaşasam yeter. 
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Fesleğen dallanır mı, 

Dibinden sallanır mı, 

Bir evin bir oğlu , 

Askere yollanır mı? 

                           

Akça kısrak pek uzak, 

Yolları durak durak, 

Nazlı yarin perçemine, 

Olmalı altın tarak. 

           

İki dalda bir mazı, 

Sallanır bazı bazı. 

İstedin de vermediler, 

Annesinin bir kızı. 

          

Dağların arkasında , 

Mangal kömürü  müsün? 

Ellerinde dolma kalem, 

Banka müdürü müsün? 

              

Kızın adı Veciye, 

Çaltı koydum geçide. 

Camlarını vuruyorum, 

Gelir misin bir gece. 

 

Trenin düdükleri , 

Aşıyor gedikleri. 

Hiç aklımdan çıkmıyor, 

Yârimin dedikleri. 

 

Kaşların ok dedikçe, 

Kirpiğin çok dedikçe, 

Pek mi gönlün büyüdü, 

Sen gibi yok dedikçe? 

              DERLEYEN: Dilara AŞİR(10-B)                             

Sev seni seveni, 

Yerde gezen yılansa. 

Sevme seni sevmeyeni, 

Mısır’da kralsa. 
              DERLEYEN: Yaren OSKAY(10-B) 
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Menekşenin moruna, 

Ölüyorum yoluna. 

Al beni, tak koluna. 

Gidelim mutluluk yoluna. 

 

 Entarisi süt beyaz, 

Ayrı düştük bu yaz. 

Mevla’m bizi kavuştur, 

Önümüze gelecek yaz. 

 

Bahçelerde gök hıyar, 

Boyu boyuma uyar.  

İkimiz aynı boyda, 

Ayırmaya kim kıyar. 

 

Bahçelerde börülce,  

Oynar gelin görümce. 

Oyalansınlar bakalım, 

Bir araya gelince. 

               

Leblebi koydum tasa, 

Doldurdum basa basa. 

Benim sevdiğim çocuk, 

Kara kaşlı Mustafa. 

                       DERLEYEN: Nazar ÖZDEMİR (10-B) 

 

Manici başı mısın, 

Cevahir taşı mısın? 

Sana bir şey söylesem, 

Ölene kadar taşır mısın? 

                     

Kara kara kazanlar, 

Kara yazı yazanlar, 

Cennet yüzü görmesin, 

Aramızı bozanlar. 
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Kale dibinde kuyu, 

Kuyudan alırlar suyu, 

Bakmalara doyamadım, 

Uyu sevdiğim uyu. 

                     

Kaşların karasına,  

Mil çekmiş arasına. 

Kara sevda diyorlar, 

Gönlümün yarasına. 

                                            DERLEYEN: Zeynep Su KOYUÖZ(10-B) 

 

Entarisi al basma 

Alıp duvara asma 

Sen benimsin ben senin,  

Her lafa kulak asma. 

                         

Elmayı ince soydum 

Yârin önüne koydum 

Afiyet olsun nazlı yâr 

Sen yedikçe ben doydum. 

          

 

 Kuşun kanadı başka, 

 Esmerin tadı başka, 

 Hiç kimseye benzemez, 

 Yârimin adı başka 

 

Bahçelerde üzerlik, 

Allah vermiş güzellik, 

Güzellere nazarlık, 

Çirkinlere mezarlık. 

                 

Altın yüzüğüm şak şak, 

Küssek  küssek barışsak, 

Eller düğün yapıyor, 

Biz seninle konuşsak. 

               Derleyen: Dilara BAYRAM (10-B) 
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Aşağı cam direk ister, 

Söylemeye yürek ister. 

Benim karnım tok ama,  

Arkadaşım börek ister. 

 

Kiremitten sekeriz, 

Eski semer dikeriz,( sökeriz) 

Yaptığımızı çok görenlerin  

Ciğerini sökeriz. 

                      

Edirne’ nin camisi, 

Doksan dokuz penceresi, 

Kalk hanım teyze, 

Yandı pilav tenceresi. 

                       DERLEYEN: Semih FİŞENK (11-B) 

 

Elma yedim nar yedim, 

Ferimezdim feridim. 

El kapısına düşeli, 

Dirhem dirhem eridim. 

                     

Mani maniye bakar, 

Manilerden kim kaçar.  

Söylesene bir mani , 

Hangimiz üste çıkar. 

                       DERLEYEN: Rumeysa BULUT (10-B) 

Yârin kâkülü dökülür yüze, 

Bülbül gülden güle geze. 

Selam söyleye yâre bülbül, 

Gül bahçesinde var mı onun gibi gül? 

                        

Kara dut parmak gibi, 

Sevdiğim kaymak gibi. 

Sevdiğimi sevenler, 

Dökülsün yaprak gibi. 

                        

Aydan mı,  güneşten mi, 

Zehirden mi, şekerden mi? 

Bu ayrılık yetti gayri, 



30 
 

Beni yârin gibi görsen mi? 

                       DERLEYEN: Elif ALKAN (10-B) 

Manisa’nın yolları, 

Kim demiş çirkin kızları, 

Bir yâri sevdim, 

Kiraz  gibi dudakları. 

                       

Asker yolu beklerim, 

Kavuşmaktır dileğim. 

Günler geçmek bilmiyor, 

Hasretlikmiş kaderim. 

                 

Eğlenip güleşelim, 

Tanışıp bileşelim. 

Bahşişini hazırla, 

Bayramda güreşelim. 

 

El elden üstün derler, 

Sen bana küstün derler, 

Bugün mübarek bayram, 

Gel birleşsin şu eller. 

 

Ekin ektim düzlere, 

Diken oldum gözlere, 

İşte ben kalfa oldum, 

Çıraklık kalsın sizlere. 

                                            DERLEYEN: Fatma KAYA (10-B) 

Şeftali koydum tasa, 

Doldurdum basa basa, 

Gel yârim sarılalım senle, 

Paran varsa.  

                        

Duvarda böcek gezer, 

Annem kendini üzer. 

Üzme annecim üzme 

Nişanlım benden güzel. 

                      

Ocak başında kaldım, 

Bir düşünceye daldım. 

Kapılar açıldıkça, 

Yârim geliyor sandım. 
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Fasulyeyi kuruttum, 

Pişirmeyi unuttum. 

Sevgilim gelecek diye,       

Babamı samanlıkta uyuttum. 

                      

Yağmur yağdı ıslandım, 

Kara duta yaslandım, 

Ben o yâri,  

Kendimden bile kıskandım.       

 

Su gelir akar geçer, 

Bendini yıkar geçer. 

Dünya bir penceredir, 

Her gelen bakar geçer. 

 

Bağa girdim üzüm yok, 

El yârinde gözüm yok. 

Ben yârimi küstürdüm, 

Barışmaya yüzüm yok. 

         

 DERLEYEN: Hilmi Erdem AKMAN(10-B)      

Tren gelir öterek, 

Kömürünü dökerek, 

Ben anamdan ayrıldım, 

Gözüm yaşı dökerek. 

                     

Ben sana gel mi dedim, 

Duvarı del mi dedim, 

Koca kapı dururken, 

Bacadan in mi dedim? 

                    

Pencereden kar geliyor, 

Gurbet bana zor geliyor, 

Sevdiğimi eller almış,  

O da bana ar geliyor. 

 

Mangalım var meşem var, 

Kahkaham var neşem var, 

Alacaksan al beni, 
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Çok peşime düşen var. 

                    

Ekinler dize kadar, 

Gel oğlan güze kadar. 

Sana çorap öreyim, 

Topuktan dize kadar. 

                     

Değirmen bendi bendine, 

Döner kendi kendine. 

Hakikatli yâr olsa, 

Gelir kendi kendine. 

                                            DERLEYEN: Gizem COŞAN(10-B) 

Bahçede hanımeli, 

Derdinden oldum deli. 

Âlemde hüner odur, 

Sevmeli sevilmeli. 

                       DERLEYEN: İremnur GERMEKAYA(10-B) 

 

Arnavut musun Tatar mısın, 

Ekşili çorba yapar mısın, 

Sana davul çalıyorum, 

Acaba oruç tutar mısın? 

                        

Karanfil ekemedim, 

Suyumu dökemedim. 

Yârim gitti gurbete, 

Gözlerinden öpemedim. 

                        

Motor geliyor motor, 

Yürümez tekerleri. 

Yârim bana göndermiş, 

Ayrılık şekerleri. 

                      

Kara taş boyanır mı, 

Öpsem yâr uyanır mı, 

Yârim gitmiş gurbete, 

Buna can dayanır mı? 

                                            DERLEYEN: Elif ŞİMŞEK (10-B) 
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Tarlalarda çaltılık, 

Bellerinde altılık, 

Manisa’da bir kız var, 

Bu gece satılık.     

                       

Tarlalarda gök bakla, 

Gakla kekliğim gakla, 

Şimdiki kızlar güvercin, 

Al da koynuna sakla. 

 

Su gelir millendirir, 

Çayırı çimlendirir, 

Benim bir sevgilim var, 

Dilsizi dillendirir. 

                        

Ey uluma uluma, 

Peynir koydum tuluma, 

Madem mani bilmiyorsun, 

Kurtlar gibi uluma.  

                         

İnce giyerim ince, 

Pembe yakışır gence, 

İnsan bir hoş oluyor, 

Sevdiğini görünce.  

                      

Kara kara kazanlar, 

Kara yazı yazanlar, 

Cennet yüzü görmesin, 

Aramızı bozanlar. 

                      

Kavak senden uzun yok, 

Dallarında üzüm yok, 

İlk seni gözüm tuttu, 

Başkasında gözüm yok. 

                        

Sabah erken uyandım, 

Uyandıkça ben yandım, 

Taş olsaydım erirdim, 

Toprak idim dayandım. 
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Ey eymeli eymeli, 

Fistan yere değmeli, 

Hani yârin derlerse, 

Göstersene değmeli. 

                      

Armudu ben dişlerim, 

Sapını gümüşlerim, 

Sevdiğimin ismini, 

Gömleğime işlerim. 

 

Aya bak yıldıza bak, 

Suya giden kıza bak, 

Kız Allah’ını seversen, 

Dön de biraz bize bak. 

                       DERLEYEN: Fatmanur AKAR (10-B) 

 

Yeşil yeşil gözlerin, 

Yere değsin dizlerin, 

Akşam bize gel de, 

Yumruk görsün gözlerin. 

                      

Hey birince birince, 

Kaşık saldım pirince, 

Bir incecik ter görünür, 

Yâr kapıdan girince. 

                      

Bahçelerde pırasa, 

Tarlalara kar yağsa, 

Kızlar kocasız kalıp, 

Gelip bize yalvarsa. 

                      

A benim nazlı yârim, 

Askere gitme bari,  

Asker geri dönecekmiş, 

Kollarını kaldır bari. 

                     

Bahçede koca yemiş, 

Darları yere eğmiş, 

Oğlan kıza bakarken, 
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Bıyıklarını sıçan(fare) yemiş. 

                                            DERLEYEN: Ercan POYRAZ (10-B) 

 

Sergendeki karpuzlar, 

Boku yedi kart kızlar, 

Şimdi on bire çıktı, 

Yeni yetişen kızlar. 

                      

Çapa kazıyom çapa, 

Önüme baka baka, 

Şimdi yârim gelecek, 

Canımı yaka yaka. 

 

Kale kaleye bakar, 

Kaleden kanlar akar, 

Tomurcuklu bir gül idim, 

Yârimi görünce açan. 

                        

Dağlara kar yağmış, 

Gonca güller sararmış, 

Dön de bir aynaya, 

Kocamışın kocamış. 

                       

İndim dereye durdum, 

Bir güvercin vurdum, 

Yârim senden ötürü, 

Canı cebime koydum. 

 

Tavşan gider ekine, 

Kulakları dikine, 

Benim yârim gidiyor, 

Kulaklarının dikine. 

                                             DERLEYEN: Selin GÜNDÜZ (10-B) 

Sev seni seveni, 

Aşk nedir bileni, 

Arama hiç boşuna, 

Bırakıp da gideni. 

 

Oy çin çini çin çini, 

Öpeyim ağzının içini, 

Dün gece neredeydin, 
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Gönlümün güvercini. 

                                              DERLEYEN: Dilara ÖZÇAKAL (11-B) 

 

Mani maniyi açar, 

Mani bilmeyen kaçar, 

Gel mani söyleşelim, 

Hangimiz öne geçer. 

 

Köprünün altı diken, 

Yaktın beni gül iken, 

Allah da seni yaksın, 

Üç günlük gelin iken. 

                        

Bahçelerde su nanası, 

Ellerinin al kınası, 

Kıyamadan çıkarmış, 

Gavur anası. 

                        

Entarisi pembeden, 

Yakışıyor giymeden, 

Giymiş çarşıya çıkmış, 

Parasını vermeden. 

                                              DERLEYEN: Semih FİŞENK (11-B) 

Sarı kavun dilerim, 

Bıçağımı bilerim, 

Size böyle nice, 

Eğlenceler dilerim. 

 

Karanfilim süt beyaz, 

Ayrı düştük biz bu yaz, 

Ne kadar ayrı düşsek, 

Mektubunu sıkça yaz. 

 

Manici başı mısın, 

Cebrail taşı mısın, 

Bir manicik söylesem, 

Cebinde taşır mısın? 

 

Kalenin ardı pınar, 

Elimi soktum donar, 

Ne kız oldum ne gelin, 
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Ona yüreğim yanar. 

 

Karanfil olacaksın, 

Sararıp solacaksın. 

Ben müftüye danıştım, 

Sen benim olacaksın. 

 

Patlıcanın moruna, 

Varmam Yörük oğluna, 

On beş bilezik yapsa, 

Yine takmam koluma. 

Su akar arıklıya, 

Ben varmam sarıklıya, 

Allah nasip eylesin, 

Kırkılmış bıyıklıya.  

                       

Selanik’ten çıktım, 

Yan basa basa, 

Ciğerlerim koptu, 

Kan kusa kusa.  

                        

Akşam komşuya gittik, 

Biz misafiriz dedik, 

Ramazan gülü olan, 

Çilekli güllaç yedik. 

                                               DERLEYEN: Burcu BACAK (11-B) 

Geline bak geline, 

Kına yakmış eline, 

Ne mutlu bu geline, 

Gidiyor sevdiğine. 

                       

Dere dere giderim,  

Elli deve güderim, 

Çek deveci develeri, 

Ben okula giderim.  

                       

Seyhan Nehri çağlamasın, 

Yürekleri dağlamasın, 

Şehitlerin anaları, 

Evlat için ağlamasın. 
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Tülbendimin bir yanı, 

Turuncudur turuncu. 

Ne yapayım ben yârim, 

Askerlik vatan borcu. 

                       DERLEYEN: Zeynep GÜMÜŞ (11-B) 

Sergenlerde eleğim, 

Akşam nereye gideyim, 

Uyut beni dizinde, 

Yâr olduğunu bileyim. 

         

Kabağım kökeniyim, 

Dibinin dikeniyim, 

Ben güzeli severim, 

Çirkine tövbeliyim. 

        

Dut ağacı bizdedir, 

Dalı öte yüzdedir, 

Yâr mendili düşürmüş, 

Aramasın bizdedir. 

       

Yağmur yağar seyrekten, 

Koyun akar eğrekten, 

Ben yârimi severim, 

Candan değil yürekten. 

        

Mavi taksi geliyor, 

Kapıları deliyor, 

Ablam gelin oluyor,  

Sıra bana geliyor. 

         

Dolmuş geliyor dolmuş, 

Dolmuşun rengi solmuş, 

Benim sevdiğim oğlan, 

Banka müdürü olmuş 

                      DERLEYEN: Sena DENİZ ( 9-A) 
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Mani maniyi açar, 

Maniyi bilmeyen kaçar, 

Gelin mani diyelim, 

Mani dertleri açar. 

            

Kırmızı taksi boyandı, 

Geldi kapıma dayandı, 

Tam kaçıracakken, 

Gavur kaynana uyandı. 

            

Mavi gömlek giyersin, 

Ciğerimi delersin, 

Sen eloğlu değil misin? 

Allah cezanı vermesin. 

 

Boynuma aldım nazarlık, 

Yapmayı severim pazarlık, 

Beni çekemeyenlere, 

Aldım kocaman mezarlık. 

 

Atlılar geliyor atlılar, 

Boynu kravatlılar,  

Gelip seni kaçıracak, 

Muşmula suratlılar. 

 

Yatma yeşil çimene, 

Uyur, uyanamazsın. 

Verme beni ellere, 

Görür, dayanamazsın. 

 

Dut üstünde dut buldum, 

Yârimi evlenmiş buldum. 

Evlenmişse evlensin, 

Ben yenisini çoktan buldum. 

                      DERLEYEN: Erva ÖZER ( 9/A) 

 

Yazı yazdım kış idi, 

Kalemim gümüş idi, 

Daha çok yazacaktım, 
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Elim ayağım şişti.  

             

 

 

Kara kara kazanlar, 

Okuyanlar, yazanlar, 

Dünya güzel bir kitap, 

Okumayan az anlar. 

           

Ay doğar elek gibi, 

Güneş batar felek gibi, 

Benim bu ferah gönlüm, 

Nur olur, uçar gider. 

            

Bizim bahçede dutlar, 

Arılar yapar ballar, 

Dut yedim, dut oldum, 

Altın tabakta bal oldum. 

            

Pencerede perdesin, 

Kara gözlüm nerdesin, 

Sana bir çift sözüm var, 

Kalabalık yerdesin. 

           DERLEYEN: Nazlı YALÇIN ( 9/A) 

 

Mani benim ezberim, 

Kan ağlıyor gözlerim, 

Ben o yârin yolunu, 

Ölene dek gözlerim. 

           

Hava sıcak terlerim, 

Birçok mani derlerim, 

Davet verdim bu akşam, 

Sizleri de beklerim. 

            

Karanfilim üç açar, 

Üçü de mor açar, 

Bizim mahalle kızları, 

Alır bohçayı kaçar. 
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Yedi sekiz hecedir,  

Maniler bilmecedir, 

Kafiyeye gelince, 

 Maninin en güzelidir. 

             

Asmada üzüm kaldı, 

Yemedim gözüm kaldı, 

Ağla gözlerim ağla, 

Gurbette kızım kaldı. 

           DERLEYEN: Melisa KÜÇÜK ( 9/A) 

 

Vur Kayseri inlesin, 

Âlem seni dinlesin, 

Yaram acıttı yine, 

Başlayalım maniye. 

 

Erciyes’im dumanlı, 

Pastırmalar çamanlı, 

İlmek ilmek say beni, 

Kalite Bünyan halı. 

             

Asvata yeri bura, 

Sucuk ile pastırma, 

Göz nurum, el emeğim, 

Dünya hayran halıma. 

 

Abo deyip şaşırma,  

Çok şey çıkar karşına, 

Düşersin ayacaktan, 

Nencam kalacan burada. 

            

Bir de şehiri görsek, 

İlçe ilçe dolaşıp, 

Biraz da bilgi versek. 

Şiveden verdik örnek. 

            

Dersen neyiniz ünlü, 

Önce gelir zekası, 

Tüm dünyada yaratır, 
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Ticaret harikası. 

                       DERLEYEN: Yaren DURDU ( 10/A) 

 

Entariyi ben diktim, 

Yakasını yan diktim, 

Çıkar oğlan entariyi, 

Ben ona emek çektim. 

            

Uzun uzun kavaklar, 

Dökülüyor yapraklar, 

Ben annemin kızıyım, 

Ağzını toplasana. 

           

Caminin penceresi, 

Kalaylı tenceresi, 

Yine oyuna çıkmış, 

Gelinle görümcesi. 

           

Yeleğinin geymesi, 

Sol yanında düğmesi, 

Yine gözüm seyriyor, 

Yakın yârin gelmesi. 

 

Çayır biçerim çayır, 

Yanıyorum cayır cayır, 

Elma yanaklarından, 

Benim payımı ayır. 

 

Yola gel yârim yola, 

Gıcırdaklı karyola, 

Duydum nişan olmuşsun, 

Nişanın mübarek ola. 

 

Karanfil deste gider, 

Kokusu dosta gider, 

Kokusunu almayan, 

Gurbete hasta gider. 

           

Sarı çizme giyelim, 

Bizim dama gidelim, 

Annem bize sorarsa, 
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Tay boşanmış diyelim. 

            

 

Ayakkabı giyerim, 

Üstü güzel olursa, 

Kaynanamı severim, 

Oğlu güzel olursa. 

            

Saçımı örseler, 

Yüzüme gülseler, 

Benim gibi güzeli, 

Kime verseler. 

            

Yemişin kökü yarıldı, 

Kaynanam bana darıldı, 

Darıldıysa darılsın, 

Oğlu bana sarılsın. 

 

Karyolanın demiri, 

Babamdan aldım emri,  

Vallah billah olacam, 

Kel Musa’nın gelini. 

           

Masa üstünde bıçak, 

Sanki bana batacak, 

Anne haberin olsun, 

Abim kız kaçıracak. 

 

Demir kapı aralık, 

Kızlar beş bin dolarlık, 

Oğlanlara sorarsan, 

Çöpten çıkmış leş balık. 

 

Ocak önünde pekmez, 

O pekmez bana yetmez, 

Oğlanların çalıştığı, 

Kızların süsüne yetmez. 

            

Hava hava havalanıyor, 

Hava bulutlanıyor, 

Benim sevdiğim oğlan, 



44 
 

Yeni bıyıklanıyor. 

 

Karyolada yatıyor, 

Yorgan döşek yatıyor, 

Çok yaklaşma sevgilim, 

 Bıyıkların batıyor. 

 

Duvardan atlasana, 

Patates toplasana, 

Ben annemin kızıyım, 

Ağzını toplasana. 

            DERLEYEN: Merve ÇELİK ( 12/C) 

 

Şu dağlar olmasaydı, 

Lalesi solmasaydı, 

Ölüm Allah’ın emri, 

Ayrılık olmasaydı. 

           

Leblebi koydum tasa , 

Doldurdum basa basa. 

Kız senin vardığın oğlan,  

Azıcık  boydan kısa. 

               

Karanfilin moruna , 

Ölüyorum yoluna. 

Çifte kurbanlar kestim, 

Nazlı yarin yoluna . 

                

Şu dağlar demir tepe, 

Su döktüm serpe serpe. 

Ben yârimi uyardım, 

Gözünden öpe öpe. 

             

İki karpuz bir koltuğa sığar mı, 

İlk seviler son sevilere uyar mı, 

Bir yiğidin sevdiği, 

Aldığına değer mi? 
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Karşıdadır evleri, 

Yayılır develeri. 

Yörük kızı koyun sağıyor, 

Terliyor her yeri .  

                  

Gurbet eli bizim için yapmışlar, 

Temelini ne muntazam atmışlar! 

Ölümle ayrılığı tartmışlar, 

Ölümden fazla gelmiş ayrılık . 

 

Karşı karşıyadır bizim evimiz, 

Sin evine sürer bizim sevimiz. 

Sen orada ben burada, 

Çatlar ölür birimiz. 

             

Karyoladan at beni, 

İn aşağı tut beni. 

Yatır dizinin üstüne, 

Ninni çal uyut beni . 

 

Şu dağların inciri , 

Altınla zinciri, 

Kodu da gitti beni, 

Göynümün güvercini. 

                  

Kuyumcular dökmez , 

Bezirganlar satmaz, 

Senin gibiler , 

Dünyalara çıkmaz. 

              

Aşan bilir karlı dağın ardını, 

Çeken bilir ayrılığın derdini.  

Bülbül kaça aldı, 

Gülün nargını . 

 

Ak çorap dize kadar, 

Sallan gel bize kadar. 

Senle bizim seviler, 

Bahardan güze kadar.   
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Çorap  giydim yaş imiş, 

Ayaklarım üşümüş. 

Bu gariplik bana, 

Ölüme dek zor imiş. 

              

Uzak yollara gittim, 

Gelirim diye. 

Tabanca doldurdum, 

Vururum diye. 

Hiç aklıma gelmezdin, 

Böyle olurum diye.  

 

Kara koyun etli olur, 

Kavurması datlı olur, 

Uzak yola gidenin, 

Anası dertli olur.  

            

Ben bir kara koyun, 

Sen  de bir kuzu, 

Sen döndükçe, 

Ben ardından melerim. 

             DERLEYEN: Süleyman YILDIRIM         ( TÜRK DİLİ VE EBİYATI ÖĞRETMENİ)  

Derlediğim kişi annem Ayşe YILDIRIM 
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SARIGÖL 

AFŞAR İLOKULU 

Pabuçlarım toz atar 

Yarim bana göz atar 

Atma Allah’ını seversen 

Elalem bize bakar. 

 

Motor geliyor motor 

Motorun bacası yok 

Kalkmış bana laf atar 

Pantolonunun paçası yok. 

Mertcan ÜNLÜBOSTAN 

Yaram derindir eşme 

Gözlerim oldu çeşme 

Sahurda börek yoktu 

Gözlerim oldu çeşme. 

Yeni cami direk ister 

Bunu söylemeye yürek ister 

Benim karnım toktur ama 

Arkadaşım börek ister. 

Oğuzhan KIRER 
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SARUHANLI 

PAŞAKÖY VASVİ SARIGÖL İLKOKULU 

Gökkuşağı yedi renk 
Çiçeklerim rengârenk 
Ohh mis gibi her taraf 
Kırda uçan kelebek. 

Anıl Buğra AZAK 
 

Karşıma fener geldi 
Aklıma neler geldi 
Börek bekledim ama 
Sofraya döner geldi. 

Süleyman Emre GEDİK 
 
Kavak senden uzun yok 
Dallarında üzüm yok 
Bizim köyün içinde  
Yarimden güzeli yok. 

Enes TEKE 
 

O bir yaprak 
Elbette bir gün solacak 
En güzel yıllar  
Okul yılları kalacak. 

Gülizar GEZER 
 

Limon ektim tasa 
Bitmedi kaldı kışa 
Kız ben seni alırdım 
Askerlik geldi başa. 

Yunus Emre BERİLĞEN 
 

Köprü altında fıstık 
Erkekler çalsın ıslık 
Şu Antep’in kızları 
Hem dondurma hem fıstık. 

İsmail Emircan LOFÇA 
 
Masa üstünde bıçak 
Sanki bana batacak 
Annemin haberi olsun 
Abim kız kaçıracak. 

Umut BULCA 
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Trenin penceresi 
Evin çerçevesi 
Hatice Hocayı sevmeyen 
Olsun bulaşık tenceresi. 

Berat TÜRKOĞLULAR 
Tren yolu çiçekli 
Trenler geçmeyecek 
Benim sevdiğim oğlan 
Sigara içmeyecek. 

Ümmühan ARDA 
Manisa’ya giderken  
Köprü salladı beni 
Mavi gömlekli oğlan 
Aşka bağladı beni. 
  Elanur DENİZ 
Eski cami direk ister 
Söylemeye yürek ister 
Benim karnım tok ama 
Arkadaşım börek ister. 

Ali Emir KARACA 
Manisa’nın yolları, 

Kim demiş çirkin kızları, 

Bir yar sevdim . 

Kiraz gibi dudakları. 

ELİF KAYDU   

Manisa’ya nar geldi. 

Spil Dag’a kar geldi. 

Yarim gitti gurbete, 

Bu yer bana dar geldi. 

Emir ŞEN  
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SOMA  

NACİYE EVREN İLKOKULU 

Şu soma bize uzak , 

Yolları tozak tozak , 

Gönder  yârim bir yumak , 

Öreyim sana kazak… 

 

Karanfili eğmeli, 

Ucu suya değmeli, 

Yârin bu mu ? diyene 

Göstermeye değmeli … 

Zeynep KÜÇÜK 

 

SOMA ANADOLU LİSESİ 

Üzüm koydum sepete 
Yar otur tepede 
Küçükken yar sevdim 
Şan olur memlekete 

Asmadan üzüm aldım 
Salkımı uzun aldım 
Ben yarimin yoluna 
Ölümü göze aldım 
 
Kayalar gölgelendi 
Manisalılar öfkelendi 
Öfkelenmeyin Manisalılar 
Mesir zamanı geldi 

Sude CANBAZ-Tuğba KURAL 
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SOMA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 

Yumuşasın yürekler 

Kabul olsun dilekler 

Neredesiniz Ayten Hocam 

4/B sizi bekler. 

 

Uyan artık yıl sonu geldi 

Samimiyetin hep güzeldi 

Ayağa kalkta bırak izini 

Gelecek bekliyor senin gibisini. 

                                                              Dilara ARIK 

Ben karanfilim dalım yok 

Ben küçüğüm yarim yok 

Bana yar sevdi derler 

Vallahi haberim yok. 

 

Sen bir meleklesin 

Dağda gezen ineksin 

Ot  versem yemezsin 

Allah senin belanı versin. 

            Elvin ATILGAN    

Parmağında yüzüğüm 

Halka diyorlar halka 

Seninle konuşmama 

Dalga diyorlar dalga 

 

Akşamdan pilavı  pişirdin 

Gene karnımı  şişirdin 

Çok mani diyecektim  ama 

Defteri  yolda düşürdüm. 

                                                                                    Faruk KARAKAÇAN 

Misafir ol gel bana 

Yumurta kırarım sana 

Param pulum yok ama 

Borç yazdırırız bakkala 
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Aldım elime sazı 

Verdim herkese gazı 

Odun, kömür  alamazsam 

Nasıl  getiririm yazı 

 Necati TURAN 

Yeni cami direk ister 

Bunu söylemeye yürek ister 

Benim karnım toktur ama 

Arkadaşım börek ister. 

 

Yaram derindir eşme 

Aman derdim deşme 

Sahurda börek yoktu 

Gözlerim oldu çeşme 

                                                                                    Nehir TÜRKMEN 
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TURGUTLU  

DR HÜSEYİN ORHAN İLKOKULU 

Mercimek kile kile 

Ölçerim sile sile 

Sergenin oğluyum 

Geçinsin güle güle 

 

Su akar ince ince 

Su serpilir pirince 

İnsan bir hoş oluyor 

Sevdiğini görünce 

                        Enes  ARAS 
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YUNUSEMRE 

KEMAL PINAR İLOKULU 

Su gelir akar geçer 
Bendini yıkar geçer 
Dünya bir penceredir 
Her gelen bakar geçer 

SEFA BOZKAPLAN 

OSMANCALI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

Dağdan indirdim keçi 

Yitirdim fındık içi 

Dostumla düşman oldum  

Seni sevdiğim için  

 

Alçacık öğren üstü 

Ah yârim bana küstü 

Küstüğüne kayırmam  

Dolaşır akşamüstü 

Güllü DENİZMEN 

 

Kara kara kazanlar 

Kara yazı yazanlar 

Cennet yüzü görmesin  

Aramızı bozanlar 

 Rıdvan ŞEN  

Tren gelir öterek 

Kömürünü dökerek 

Ben anamdan ayrıldım 

Gözyaşı dökerek 

Naciye DURMAZ 

 

Eşin esse işin de iş ise ne duruyorsun düğün evinde 

Gül oyna dur kendi evinde  

Eşin eş değilse işin de iş değilse ne duruyorsun ölü evinde 

Ağla söyle dur kendi evinde  

Büşra ERTOSUN  
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Bahar gecesi misin? 

Aşkın hecesi misin? 

Mis gibi kokuyorsun. 

Gül bahçesi misin? 

 

Turuncudur turuncu, 
Mendilimin dört ucu. 
Üzülme sevgilim, 
Askerlik vatan borcu. 
 

Toprağında taşında, 

Benleri var kaşında, 

Sen bahar içindesin, 

Bense ömrüm kışında. 

 

Bugün ayın on dördü, 

Kız saçını kim ördü? 

Ördüyse yarim ördü. 

Ördüğünü kim gördü? 

 

Seviyorum ama kimi, 

En tatlı birisini, 

Nasıl anlatsam sana, 

İlk harflere baksana… 

 

Gece bir ses duyarsan derinden 

Beni hatırla okul günlerinden… 

Maydanoz yaprak değil mi ? 

Yaprağı kat kat değil mi? 

 

Eğer beni unutursan,  

Sana ayıp değil mi 

Burası gedik mi? 

Kız sana bir şey dedik mi? 

 

Yanağından öptüysek , 

Yanağını yedik mi?  
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İki sekiz on altı, 

Burası köprü altı, 

Hale  düştü bayılmış, 

Ben öpünce ayılmış… 

 

Çikolata tatlıdır ama, 

Senin kadar değil, 

Herkes sever ama , 

Benim kadar değil… 

 

Mini mini periler , 

Rüyalarıma girdiler. 

Prensesim kim dedim? 

Bana HALE dediler.. 

 

Kahve piştiği yerde , 

Pişip taştığı yerde , 

Güzel çirkin aranmaz , 

Gönül düştüğü yerde.. 

 

Deveyi düz öldürür , 

Kebabı köz öldürür, 

Yiğidi kılıç değil , 

Bir acı söz öldürür.. 

 

Elma attım ezilir, 

Herkes yola düzülür 

Ağlama kadın anam  

Birgün işler düzelir.. 

 

Sofrada durur sinim , 

Bir o kaldı sevenim . 

Biz onunla sözleştik , 

Ben onunum, o benim.. 

 

Seni seviyorum . 

Aşkından ölüyorum. 

Ne inanıyorsun bee, 

Palavra atıyorum.. 
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Dam üstünce sırçalar,  

Yâr fesini fırçalar. 

Gece gelme gündüz gel, 

Köpek seni parçalar. 

 

Saçındaki tokalar , 

Hangi bakkal tokası?  

Yârim sevda çekiyor,  

Ondan açık yakası. 

 

Tavandaki fareler,  

Tıkır mıkır ettiler . 

Daha yazacaktım, 

Kalemimi yedile.. 

 

Adım Gonca.  

Soyadım Yonca.  

Unutma beni , 

Hayatın boyunca. 

 

Denizde bir gemi, 

Yoktur yelkeni.  

Bu sayfayı açınca,  

Hatırla beni emi. 

 

Lahanayı haşladım  

Kaynatmaya başladım 

Hale’yi görünce  

Ağlamaya başladım.. 

 

Deniz ne kadar derin,  

Rüzgar ne kadar serin, 

Senin en güzel yerin , 

Kahverengi  gözlerin. 

HAMİDE TAŞKIRAN 
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Uzun uzun kavaklar,  
Ucunu budamışlar.  
Benim nazlı yarimi,  
Askere yollamışlar. 

AYNUR SAYKI 

Eve hayat sığar eğlenmeyi bilirsen, 
Sevgini göster,herkes biraradayken, 
Para,pul.elbet yerine gelir, 
Fani dünyada,kalmak istersen, 
Haydi şimdi evde kal. 

ADEM AZRA 

 

 

 

 

Evde Kal Etkinlikleri kapsamında Manisa’ya Değer Katan Faaliyetlerimizle MANİ DERLEME 

çalışmasına katkı sağlayan Öğrencilerimize, Öğretmenlerimize ve Velilerimize teşekkür 

ederiz. 
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