Ezgi Diyarıdan Türküler

Gabağında (İsmi Pünhan)
İsmi Pünhan yazılıbdır
İsmi Azamz qabağında
Kendi şekker ezilibdir
Ol senin bal dodağında
İnce belin surahlanır
Xumar gözün gümrahlanır
Beyaz xallar ferehlenir
Güle nisbet yanağında
Cuma'nın şahı serdarı
Ele güne havadarı
Bir Kadem bas bize sarı
Bereket var ayağında
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Gabah (Bahçalarda Gün Döndü)
Gabah bahçalarda gün döndü
Yar yar gölgesin sana döndü
Gabah yar selamım almazsa
Yar yar beni derdinden öldür
Gabah bahçalarda bir tane
Yar yar açılır tane tane
Gabah yar buradan geçerse
Yar yar benden selamlar söyle
Gabah gabağın kökenisin
Yar yar üstünde dikenisin
Gabah seni güzeller yesin
Yar yar çirkinlere bitesin
Kaynak: Burhan Gökalp

Gabrova'dan Dünür Geldi (Azzem)
Gabrova'dan dünür geldi
Babamın yüzü güldü
Ben hiç istemezkeydin
Annemnen babam verdi
Yandım Azzem yan
Gabrova'nın bacası
Yeni de köyün hocası
Şimdi de buradan geçecek
Azze de Hanımın kocası
Yandım Azzem yan
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Sayfa 1

Azzem Azzem dedikleri
Azzem'in uzun belikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Dul adam dedikleri
Yandım Azzem yan
Pencerenin demirleri
Allah versin ömürleri
Nasıl da gittin mari de Azzem
Beş çocuk üstüne gittin de
Olur ise dul adam olsun
O da Allah'ın emri
Yandım Azzem yan
Kaynak: Sayme Kuru

Gaçma Yarim
Turna Gibi Geliyorum Yaz ile
Cevan Külüm Diner Keman Saz ile
Gel Gönlümü Bahar Eyle Yaz Eyle
Gaçma Yarim, Gaçma Yarim Benden
Etme Yar Har Meni, Har Meni, Har Meni
Onda Dedi Yar Seni, Yar Seni, Yar Seni
Sensiz Dünya Gözlerime Garalar
Sert Bakışın Yüreğimi Yaralar
Yar Küsende Yar Könlümü Yaralar
Gara Gözler Gaş Altından Süzüler
Kirpiklerde Sıra Sıra Düzüler
Başı Çeken Mecnun Eyler Yüz Eyler
Kaynak: Esadullah Tekdal

Gadife Yastık Yüzü
Gadife yastık yüzü of of
Kimse bilmez kalbimizi
Hafif bir rüzigar esti
Dakımcı ayırdı ikimizi of
Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyor
Gadifeden kesesi of of
Gayfeden gelir sesi
Oturmuş nargile içer
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Ciğerimin köşesi of
Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyor
Kaynak: Yorgansız Hakkı Çavuş

Gadunuma Şinanay Şinanay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Odasında halıyım
Kıymatlı bahalıyım
Dostlar düşmanlar bilsin
Ben bir yiğit malıyım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Maniye başlayalım
Şeftali taşlayalım
Akşam oldu gün battı
Cümbüşe başlayalım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Ben yarimi tanıram
Kınalı da topuğundan
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
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Sayfa 2

Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Ey hızara hızara
Dalda kiraz kızara
Ana benim çağım geçti
Durma bana gız ara
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Daldan dala ip gerdim
İplere mendil serdim
Darılma hanım teyze
Oğluna gönül verdim
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Gafil Dost
Gafil gafil olmadı dost
Kucak kucak götürdü dost
Yelden yele savurdu dost
Dostum senin işin mi bu
Canım diye sığındığım
Gözüm diye sakındığım
Dost dost diye sarıldığım
Çiyan imiş anlamadım
Yılan imiş anlamadım
Felek sana ne eyledim
Her işimi dar eyledin
Sen bu Sinan'ı neyledin
Bırak yakamı gideyim
Söz: Sinan Özbey

Gafil Dost (O Dost Ki)
O dost ki dostuna olmaya gafil
Savurur ömrünü küle döndürür
Başın dara düşse kalsan sersefil
Ağlatır gözünü sele döndürür
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Sayfa 3

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
Koca çınar olsan düşer dalların
Göğe erişmeye kalmaz halların
Vefası olur mu ihmal kulların
Kırk yıllık dostunu ele döndürür
Yeter ki bir zeval gelmesin cana
Hatırdan geçerler atarlar yana
İyi seç dostunu düşmeden sına
Yakar yüreğini çöle döndürür
Elden gelen sille hiç zora gitmez
Bir dostun darbesi ölmeden bitmez
Sonradan pişmanlık fayda da etmez
İlk baharda solan güle döndürür
Der İlhami hatırından silene
Sözüm yoktur kadir kıymet bilene
Hiç dilim döner mi hakka erene
Zaten o dilini bala döndürür
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gafil Durma Şaşkın Birgün Ölürsün
Gafil durma şaşkın birgün ölürsün
Dünya sana baki değil ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmanhğın ele girmez ne fayda
Birgün seni iletirler evinden
Hakkın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Bu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda
Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Haramını helalini seçmezsin
Tükenir kepeğin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda
Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Hakk'ın kelamını dile getirse
Dünya benim deyi zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Gafil Kaldır Kalbindeki Gümanı
Gafil kaldır kalbindeki gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmış Hak on sekiz bin alemi
Rızkını veren de Allah değil mi
Gelin geçelim biz böyle gümandan
Sakın çıkmayalım dinden imandan
Şefaat umalım on iki imamdan
İmamlar atası Ali değil mi
Kul Himmet'im der ki ben bir fukara
Aradım buldum derdime bir çare
Yüzü kara nasıl varsın dergaha
Dergahta oturan Ali değil mi

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalmı haramından seçmezsin
Kepeğin tükenir su da içmezsin
Hep deryalar senin olsa ne fayda

Söz: Kul Himmet

Teslim Abdal eydür çöksem otursam
Cümle varlığımı ele yetirsem
Şu yalan dünyayı zapta getirsem
Hep dünyalar senin olsa ne fayda

Gafil kaldır gönlündeki gümeni
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
İrşat etti on sekiz bin alemi
Rızkını da veren Ali değil mi

Kaynak: Teslim Abdal

Gafil Gezme Şaşkın 1
Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
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Gafil Kaldır Kalbindeki Gümanı 2

Gelin vazgeçelim biz bu gümandan
Sakın çıkmayalım dinden imandan
Şefaat umarız on iki imamdan
Onların atası Ali değil mi
Kul Himmet Üstadım ben bir biçare
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Acep bulunmaz mı derdime çare
Günahlıyım nasıl varam divane
Divanda oturan Ali değil mi
(Ek)
Var etti milcanı o etti düşman
Ali'ye kast'etti sonra oldu pişman
Hangi kitapta var şol Ömer Osman
Kur'anda okunan Ali değil mi
Bin bir ismi vardır bir ismi Hızır
Her nerde çağırsan orada Hızır
Alim padişahtır Salman da vezir
Bu fermanı yazan Ali değil mi
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Gafil Kalma Şaşkın
Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya dolu malın olsa ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmancalık ele geçmez ne fayda
Bir gün seni götürürler evinden
Hak-kın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Sayfa 4

Ünü Bağdadı turnanın
Gök donun almış eğnine
Hem ölüm gelmez aynına
Alıcı şahin boynuna
Kam Bağdadı turnanın
Turna geçer katar katar
Gökyüzünde semah tutar
Aşıka bergüzar yeter
Teli Bağdadı turnanın
Kimi anaç kimi yavru
Eder aşıkına cevri
Bulgar yaylasına doğru
Yönü Bağdadı turnanın
Kimi anaç kimi yavru
Eder aşıkına cevri
Bulgar yaylasına doğru
Yönü Bağdadı turnanın
Turna değil sığın imiş
Yürek derdi yeğin imiş
Köroğlu der bugün imiş
Günü Bağdadı turnanın
Kaynak: Köroğlu

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalini haramından seçmezsin
Kesilir kısmetin suda içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Gah Çıkarım Gök Yüzüne

Sen söylersin söz içinde sözüm var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Hiç demezsin üç beş arşın bezim var
Bedestanlar senin olsa ne fayda

Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel

Kul Himmet Üstadım çöksem otursam
Türlü varlığımı ele götürsem
Dünya benim diye zapta geçirsem
Bütün dünya senin olsa ne fayda
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Gafil Üstüme Uğradı
Gafil üstüme uğradı
Yolu Bağdadı turnanın
Ağalar cana kar etti
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Gah çıkarım gök yüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yer yüzüne seyreder alem beni

Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne
Gah giderim medreseye hü çekerim kime ne
Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel
Kul Nesimi'ye sordular yarin ile hoş musun
Hoş olayım hoş olmayım o yar benim kime ne
Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel
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Mihman hoş geldin hoş geldin
Kaynak: Müslüm Sümbül

Gahba Gençlik Geldi Geçti Yel Gibi
Gahba gençlik geldi geçti yel gibi
Dadı damağımda galdı bal gibi
Boynu garanfilli yar sevdim el gibi
Seni saran ellere helallar olsun
Sabahları olur ezanlar da okunur
Ezanların sesleri bize dokunur
Yari güzel olan çifte güller sokunur
Yari çirkin olanlar melül melül bakınır
Kaynak: Havana Ayhan

Gahmut Yaylasından Aşarken
Gahmut Yaylasından Aşarken Yolum
Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran
Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı
Kuduretten Kaşı Gözü Karalı
Avcı Vurmuş Anaları Yaralı
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker
Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker
Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Kaynak: Davut Sulari

Gaipten Haber Getirdin
Gaipten haber getirdin
Mihman hoş geldin hoş geldin
Bizi sohbete kandırdın
Mihman hoş geldin hoş geldin

Kur'ağaçta güller biter
Dalında bülbüller öter
Efendim bergüzar yeter
Mihman hoş geldin hoş geldin
Eyle Kul Himmet'im eyle
Pirim destur versin söyle
İn eşiğe niyaz eyle
Mihman hoş geldin hoş geldin
Kaynak: Aşık Sefai

Galalıyam Galalı
Galalıyam galalı
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Başı yeşil valalı
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Galadan atın beni
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Gızlara gatın beni
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Gızlar gabül etmezse
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Mezere atın beni
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım

İki bade birden içtik
Muhabbet kapısın açtık
Çok şükür didar görüştük
Mihman hoş geldin hoş geldin

Gala bir beden olsa
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
O yara giden olsa
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım

Erliğini ispat etlin
Gevher alıp gevher sattın
Üstümüze yoluğ attın

O yar uykuda ise
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
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Uykusu haram olsa
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Galata'da Yanar Gazlar
Galata'da yanar gazlar
Sıra sıradır balozlar
İçinde oynayan kızlar
Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye
Galata'da güzel çoktur
Güzellerde vefa yoktur
Al yanayın bana koktur
Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye
Galata'nın sokakları
Fildişinden tarakları
Al al olmuş yanakları
Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Galeden Aşan Gelin
(Aman) Galeden aşan gelin
Al yeşil guşan gelin
Gocan kötü sen güzel
Gayret et boşan gelin
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
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Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
(Aman) Galeden iniyorum
Çağırsan dönüyorum
Aşkından kirbit oldum
Üfürsen yanıyorum
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
(Aman) Galeden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
İptida söz verip de
Sonradan dönüş m'olur
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Galiye Banu (Kazan Halk Cırı)
Terezeden karıysınla
Karap kimni tanıysın
Karap küzin taldır gançı
Galiye Banu sılvın irkem
Terezeden tartıp al
Terezenni açık koyıp
Kimge külmek istiasın
Kara kasım karlı gaçın
Galiye Banu sılvın irkem
Kim bahtına üstin sin
Tereze tibin katı bal
Açıysın kilse vatıp al
Süyülerin ciana bulsa
Galiye Banu sılvın irkem
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Terezeden tartıp al
Kaynak: İrfan Gündal

Gam Elinden Benim
Gam elinden benim zülfü siyahım
Peykan değdi sinem yaralandı gel gel
Suna başın için ağlatma beni
Bugün sevda canda aralandı gel gel
Ne çekersin dertli sinem dağ olmaz
Aylar yıllar geçer ömür çoğalmaz
Neşterlidir yaralarım onulmaz
Göğerdi çevresi karalandı gel gel
Gamdan hisar oldu mekanım yurdum
İşitmez avazım dinemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
Düğümler baş verdi sıralandı gel gel
Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda
Günler gelir geçer bulunmaz fayda
Gönül Hak arzular canım hayhayda
Toprağım üstüme kürelendi gel gel
Kaynak: İhsan Öztürk

Gam Yeme Gönül Gam Yeme
Kamil olan kalmaz naçar
Gam yeme gönül gam yeme
Kara gündür gelir geçer
Gam yeme gönül gam yeme
Akıttın gözümden yaşı
Sızlar yüreğimin başı
Gelir geçer körün taşı
Gam yeme gönül gam yeme
Mahzuni bade içerim
İçer serimden geçerim
Alır cananı göçerim
Gam yeme gönül gam yeme
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gam Yüküne Tüccar Oldum
Gam yüküne tüccar oldum satarım
Felek vurdu doğrultamam bel ağlar
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Dostlar çaldı kolum kırık tutamam
Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar
Oyulur yaralar günden gün azar
Ben yaparım felek bendimi bozar
Ne ellerim tutar ne kalem yazar
Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar
Dil huni gam çekme dolmadı çilem
Felek razı olmaz ben nasıl gülem
Has bahçeye düştü bir acı elem
Eser rüzgar yaprak düşer dal ağlar
Kaynak: Aşık Sefai

Gamdan Başka
Hey cevri cefasın çektiğim düzen
Demden başka ne verdin ki nem ola
Yastık altı hesabı mı sorarsın
Zamdan başka ne verdin ki nem ola
Doktor ilaç ekmeğe el erdi mi
Gözün çıksın niçin aldın vergimi
Yataktayım bilmez misin derdimi
Ramdan başka ne verdin ki nem ola
Gidiyorum çok kalmadı menzilim
Gün sayıyor ağzım alevde dilim
Sende kalsın göz yaşıyla mendilim
Gamdan başka ne verdin ki nem ola
Der ilhami ger çarmıhın as beni
Korkun varsa bir baltayla kes beni
Zaten sağken öldürecek sus beni
Gemden başka ne verdin ki nem ola
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gamlanma Gönül
Koyun meler kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğide yad olmaz
Eyilenler ham süt olmaz
Bin kaygu bir borç ödemez
Gamlanma gönül gamlanma
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Yiğit yiğidin yoldaşı
At yiğidin öz kardaşı
Sağlıktır her işin başı
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğide yar olur
Kötülerde ham süt olur
Kara gün ömrü az olur
Gamlanma gönül gamlanma
Naçar Karacaoğlan naçar
Pençe vurup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer
Gamlanma gönül gamlanma
Kaynak: Karacaoğlan

Gamzedeler
Gamzedeler aman aman aman ah
Oğul bu gün gam vurur kibarım gam zedeler
Amman aman aman ah
Bu derenin uzunu
Bulamadım ucunu
Aldım çerkez kızını
Çekemedim nazını
Bu dere buz bağladı
Dibi yer buz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bagladı
Hele zalım sinemi hekkak delmez
Hele kurban delerse gamze deler
Di gel kara gözleren kurban ben olam
Oğul bu gün düş de gör hayalda gör
Yavrum düş de gör
Vala yar kadrini bilmeyen bir kötüye düş de gör

Gamzen Tiri İle Kaşların Keman
Gamzen tiri ile kaşları keman
Bu dertli sinemi delmek yol mudur
Yok mudur göğsünde din ile iman
Bedeni ferya da salmak yol mudur
Eşiğinde mesken tutar kalırım
Ol rakipten intikamım alırım
Ağa yollum seni benim bilirim
Varıp ellere yar olmak yol mudur
Nasihattır tut guşünü sözüme
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Şikar eksik olmaz yavru bazıma
Tenhada gördüğün vakit yüzüme
Hercailik edip gülmek yol mudur
Her kaçan gördükçe sen yüzü mahı
Zayi olur gider aklım billahi
Der Gedayi be hey hubların şahı
Sende hak nazarım kalmak yol mudur
Kaynak: Aşık Gedayi

Gapıya Çıhdım ki Yeller Esiyor
Gapıya çıhdım ki yeller esiyor
(Suna boylum esiyor)
İki gız oturmuş beni kesiyor
(Suna boylum kesiyor)
Birini sevsem biri de benden küsüyor
(Suna boylum küsüyor)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
Uzun da olur bizim elin selvisi
(Suna boylum selvisi)
Bana derler senin yarin hangisi
(Suna boylum hangisi)
Uzun da boylu beli ince kendisi
(Suna boylum kendisi)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
Sen bir pınar ol ki ben de ayağı
(Suna boylum ayağı)
Sen bir gelin ol ki ben de güveyi
(Suna boylum güveyi)
Seni bana vermiyorlar ne deyi
(Suna boylum ne deyi)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
Kaynak: Osman Şan

Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına
Gar Mı Yağdı Kütahyanın Dağına
Ateş Düştü Ciğerimin Bağına
Gül Donatmış Şalvarının Ağına
Kayırma Sevgilim Gün Böyle Kalmaz
Yanar Ciğerimin Ateşi Sönmez
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Melek Misin Yeşil Dallar Giyersin
Cellat Mısın Tatlı Cana Kıyarsın
Çocuk Musun El Sözüne Uyarsın
Açıldı Çiçekler Gelmedi Yazlar
Elleri Koynunda Bir Gelin Ağlar
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Gara Amat Galdırdı Dabanı
Gara Amat galdırdı dabanı
Gocaellez oğlu savurdu köpeni
Saña derim gızılgayanın kebeni
Güzeller geçdi mi buradan
Gara Amat Hacıellezi’nin yobazı
Gobcal İbiram Araplı’nın gazı
Sana derim maşat boğazı
Güzeller geçdi mi buradan
Kaynak: Elif Fatma

Gara Çuhalım Oğlan
Gara çuhalım oğlan (Tillara tillara)
Yola çıkalım oğlan (Tillara tillara)
Bu yıl bize gelmiyor (Tillara tillara)
Yolu yıkalım oğlan (Tillara tillara)

Sayfa 9

Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan
Gara da koç meler gelir de vay
Gara da koç meler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Aklına neler gelir de vay
Aklına neler gelir de vay
Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan
Kaynak: Tılı Murat

Gara Değil Mi (Köroğlu Güzellemesi)
Mene gara diyen gözel
Kaşların gara değil mi
Dökülüpdür dal gerdana
Saçların gara değil mi
Saçların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran

Gara çuham dört yaka (Tillara tillara)
Gırıldık baka baka (Tillara tillara)
O yar bize gelende (Tillara tillara)
Goymam dışarı baka (Tillara tillara)

Çenlibel de gurdum bina
Benzeyirsen ayla güne
Ağ üzünde dane dane
Halların gara değil mi

Gara çuham ehlidir (Tillara tillara)
Yarin yüzü benlidir (Tillara tillara)
Güzel seven gençlerin (Tillara tillara)
Gözlerinden bellidir (Tillara tillara)

Halların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran

Kaynak: Sırma Günaydın

Gara Da Goçun Boynuzu
Gara da goçun boynuzu da vay
Gara da goçun boynuzu da vay
Burma da saçın gülüm gunduzu da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
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Köroğlu gurbandır size
Gulah verin saza söze
Siyah sürme ala göze
Çehmişsen gara değil mi
Çehmişsen gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran
Kaynak: Aşık Halil

Gara Gardaş
Gara Daşlar Ak Topuğa Gan Eyler
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Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Soysuz Biri Bir Derdimi Bin Eyler
Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Gara Daş Üstünde Gara Yazılar
Gara Daş Altında Körpe Kuzular
Sızılar Sızılar Içim Sızılar
Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Kaynak: Esat Kabaklı

Gara Gile (Gelmişem Otagına)
Gelmişem otagına oyadam seni
Gara gile oyadam seni
Ne gözel halg eylemiş yaradan seni
Gara gile yaradan seni
Götürüb men gaçaram aradan seni
Gara gile aradan seni
Gizil gül esdi
Sebrimi kesdi
Sil gözün yaşın gara gile
Ağlama besdi
Tebrizin küçeleri dolan ba dolan
Gara gile dolan ba dolan
Eyer meni sevmirsenç get ayrı dolan
Ne mene gız gehetdirç ne sene oğlan
Gara gile ne sene oğlan
Ağac olaydım
Yolda duraydım
Sen gelen yere gara gile
Kölge salaydım
Evimizin gabağı su gelen arhdı
Gara gile su gelen arhdı
Durum çıhım eyvana yar gelen vahtdı
Gara gile yar gelen vahtdı
Yarım gelib çihmayır ogatım telhdi
Gara gileç ogatım telhdi
Derbend aralı
Könlüm yaralı
Bir yar sevmişem gara gile
Eller maralı
Kaynak: Davud Memmedbeyov
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Sayfa 10

Gara Goyun Yayılır
Gara goyun yayılır annem
Saçakları sayılır amman amman
Saçakları sayılır yörü
Çıkma güzel dışarı annem
Seni gören bayılır amman amman
Seni gören bayılır yörü
Ak goyun kuzusuna yavrum
Can kaynar bazısına amman amman
Can kaynar bazısına yörü
Ne dedim de ağlıyon annem
Alnımız yazısına amman amman
Alnımız yazısına yörü
Makarada ipliğim annem
Kafeslerde kekliğim amman amman
Kafeslerde kekliğim yörü
Hangi yoldan gelecen annem
Yollarını bekleyim amman amman
Yollarını bekleyim yörü
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Gara Gurşun Havada Olur Oyunu
Ey gara gurşun havada olur oyunu
Şahin güççük kimseye vermez avını
Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe
Gurban olam seni doğuran anaya
Süt vermişler senin gibi sunaya
Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe
Bizim ele bahar ile yaz geldi
Sizin ele turna ile kaz geldi
Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe
Kaynak: Nezir Görkem

Gara Hüseyin Türküsü
Gara Hüseyin mavzerini yağlıyor
Hatçe gelin siğim siğim ağlıyor
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Mavzerin kurşunu dağı deliyor
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni
Af(ı)yon damını yardım da kaçtım
Suvermez yoluna sar(ı) altın saçtım
Onbeş atlıyınan gız aldım gaçtım
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni

Sayfa 11

Sılada bir annem var duacı
Aşam yatdım anamın gucağı
Uyandım bakdım asger ocağı
Hasretlik dediğin zehirden acı
Kaynak: Elif Fatma

Garabağ Getse Eger

Gayışdandır Arif Bey'in kuşağı
Kubanlık gidiyor yörük uşağı
Beynimde patladı domdom fişeği
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni

Meni udsun gara torpağ Garabağ getse eger
Yohdur haggım men olum sağ Garabağ getse eger

Yağmur gibi yağdım yel gibi esdim
Belce'yi aşınca umudum kesdim
Beni öldürünceye varımış kasdım
Aman Filik aman har demedin mi
Yanımda Mustafa var demedin mi

Derd veten derdidi bağ derdi çekenler alacag
Özge bir yerde gözel bağ Garabağ getse eger

Arif Bey geliyor bakın kastine
Selam verir yarenine dostuna
Af(ı)yon'u tapulatmış üstüne
Uyan Hatçem uyan gör neler oldu
Seni saran kollar sarardı soldu

Ohuyub tarihi bir gün nevelermiz deyecek
Bize min ten ile gorhag Garabağ getse eger

Heybetli olur Azziye'nin kalemi
Ben bilirim arkamızdan geleni
Yar elinden çekticeğim elemi
Uyan Hatçem uyan gör neler oldu
Seni saran kollar sarardı soldu

Girecek taygulağın gebrine tuş çaldıracag
Deyecek bizdedi Arsağ Garabağ getse eger

Gölcük yaylasında dört kaçak gezer
Dördünün omzunda var beşli mavzer
Anamdan evvelde Hatçe gız gezer
Mustafa Mustafa ille Hüseyin
Ben kendime ettim kime söyleyim

Bele sirli ve müemmalı gedişnen Pünhan
Ümid Allahadır ancag Garabağ getse eger

Kaynak: Kamil Karanfil

Gara Tiren Geldi Dizildi
Gara tiren geldi dizildi
Asger elinin benzi bozuldu
Asger uşağı dedikleri bir garip uşak
Bellerine guşandıkları gayışdan guşak
Yüce dağ başında bir söğüt ağacı
Hasretlik dediğin zehirden acı
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Ne geder gız-gelinim düşdü esir göz göresi
Yaz menim gebrime alçag Garabağ getse eger

Gorhudar bir gece vallah seni halgın gezebi
Yetmez imdadına çildağ Garabağ getse eger

Oynasag ermeninin işve-nazıynan yene biz
Goyacag çoh yere barmag Garabağ getse eger

Gatılır gah vehabiyle hristian bu işe
Atmag üçün teze garmag Garabağ getse eger

Kaynak: Baba Pünhan

Garalı Bayrak Galdırdım
Garalı bayrak galdırdım
Çifte davullar dövdürdüm
Gınamayın gomşularım
Gademsiz gelin getirdim ey
Gınamayın gomşularım
Gademsiz gelin getirdim ey
Garalı bayrak galgar mı
Her gelin bayrak çeker mi
Yok muyudu bir dahi oğlun
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Gelin geri gider mi ey
Yok muyudu bir dahi oğlun
Gelin geri gider mi ey
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Garamandan Gelirken
Garamandan gelirken (Aman)
Ayağıma battıda diken (Yavrum)
Bu ayrılık belimizi büker (Aman)

Sayfa 12

Aşıgam gözlerine goy bahım gözlerine
Özüm gurban özüne gözlerim gözlerine
Nice nice arzeyleyim erzimi yara
Erzimi pendeyleyip eylesin çara
Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından
Nice nice şarab olur üzüm suyundan
Beklesen atlas olur tut yaprağından

Sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar

Kaynak: Esat Tekdal

Garamandan ben gece geçtim (Aman)
Soğuk sularınıda içtim (Yavrum)
Ben o yarden vazmı da geçtim

Garanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm

Sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Vardım baktım yatmışımış
Döşeklere batmışımış
İlk horozlar ötmüşümüş

Garanfil Oylum Oylum

Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
Ben seninim ister öldür ister as
Garanfilsin tarçınsın
Dalda bir güvercisin
Ne büyüksün ne küçük
Tamam benim harcımsın

Sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar

Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
Ben seninim ister öldür ister as

Kaynak: Mustafa Keskin

Kaynak: Arif Yağcı

Garanfil Abı Gerek

Garanfili Budarlar

Garanfil abı gerek yar yarın badı gerek
Zerrece âşık olanın deryaca tabı gerek
Nice nice arzeyleyim erzimi yara
Erzimi pendeyleyip eylesin çara

Garanfili budarlar
Filiz sürmesin diye
Bizi burdan kovarlar
Güzel sevmesin diye

Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından

Ağ elleri boğum boğum kınalım
Geliyor (da) yeşil ördek sunalım

Men aşığ gözde gara göz gara gözde gara
Yolunu gözlemekten galmadı gözde gara
Nice nice şarab olur üzüm suyundan
Beklesen atlas olur tut yaprağından

Garanfili budadım
Gız ben sana ne dedim
Gız ben senin yoluna
Bu canımı adadım

Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından

Ağ elleri boğum boğum kınalım
Geliyor (da) yeşil ördek sunalım
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Kaynak: Süleyman Uğur

Gardaş Gitmem Diyarbekir Düzüne
Gardaş gitmem Diyarbekir düzüne
Gızlar peri olsa bakmam yüzüne
Çıkıp gurbet ele beni ağlattın
Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gardaş kalk gidelim sılaya doğru
Gardaş o dağlarda dağların mı var
Mor sümbüllü güllü bağların mı var
Gurbet elde ağlayan yarin mi var
Gardaş kalk gidelim Antep'e doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı
Cihan Köprüsünü aşıp geçelim
Başpınar'ın karlı suyun içelim
Gurbet kalesini tezce geçelim

Sayfa 13

Kendini fark eden alemi neyler
Mürşüde bend olan ummanı boylar
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Kaynak: Aşık Daimi

Gardiyan
Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mapusluk birşey değil
Ayrılık var bir yandan
Ey gardiyan, gardiyan
Tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna
(Güzel bir kız uğruna)
On yıl verdiler bana
Duvara deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Üç altın vereyim mi

Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı

Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Kaynak: Cemil Cankat

Gargı Deresinin Piynar Odunu

Gardaş Özün Mürşüdüne

Gargı deresinin piynar odunu
A yarim sürmelim aman sür gidelim

Marifet babında görünen hizmet
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Budur hakikatta ahkamı izzet
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

Girdim yarin bahçesine yol sandım
A yarim sürmelim aman sür gidelim

Hak yüzünü görüp coşmak istersen
İlmin deryasına düşmek istersen
Yanıp bu kürede pişmek istersen
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Bu aşıklık denen acayip haldir
Şirin muhabbettir şekerdir baldır
Eğer talip isen hicabın kaldır
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Bilir misin nedir sureti ahsen
Kuran-ı natıktır bu cümle beden
Özge yerde Hakkı bulamazsın sen
Gardaş özün mürşidine bendeyle

Ayva dibi serin olur yatmaya
A yarim sürmelim aman sür gidelim
Kaynak: Mustafa Coşkun

Gariban (Baston İle Düşe Kalka)
Baston ile düşe kalka gelerek
Bana ekmeğini böldü gariban
Derdini gizleyip zorla gülerek
Benim göz yaşımı sildi gariban
Bir duvar dibine çöktü büzüldü
Haline bakmadan bana üzüldü
Gözlerinden kanlı yaşı süzüldü
Üstü toz topraktı küldü gariban

Daimi ustadır kelamı söyler
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Evinden atmıştı oğlu gelini
Kimse tutmamıştı onun elini
İhtiyarlık büktü onun belini
Sevgisiz gül gibi soldu gariban
Evlat yetiştirdi vatana güya
Nereden bilirdi ölümcül rüya
Akrep oldu evlat kalmadı haya
Kargayı besledi buldu gariban
Yüzünde belliydi çilenin izi
Beli etmiyordu varsa da sızı
Ona neler etti gavurun kızı
Nefrete yüreği çöldü gariban
Dağarcığı kuru ekmek ve soğan
Bana da uzattı dedi ye çağan
Aramızda gökten sevgiydi yağan
Gönüllere açan güldü gariban

Sayfa 14
Kaynak: Haydar Telhüner

Garibim (Kader Yoluna)
Sende mi düşmüşsün kader yoluna
Kader yolu bitmez dön gel garibim
Gidip konma muhannetin dalına
Kader yolu bitmez dön gel garibim
Kederin çilesi çekmeyle bitmez
Ne söylesen sözün yerine gitmez
Kaderin yoluna bu ömür yetmez
Kader yolu bitmez dön gel garibim
Kırılan kalbini kader yapamaz
Kemal Yıldız yazdığını saklamaz
Kaderi gülene sözler dokunmaz
Kader yolu bitmez dön gel garibim
Kaynak: Kemal Yıldız

Şikayet ettiler kansınlar diye
Başkası öldürdü sansınlar diye
Sokakta gezenler yansınlar diye
Bir faili meçhul oldu gariban
Der ilhami neler geçti bu serden
Yeni kurtarmıştı başını şerden
Tekrar kalkamadı düştüğü yerden
Ağlarken gözleri göldü gariban
Sonunda kefensiz öldü gariban
Bir faili meçhul oldu gariban
Kaynak: İlhami Arslantaş

Garibim (Bağa Girdim Kiraza)
Bağa girdim kiraza
Yar naza ben niyaza
Hani ya söz vermiştin
Gelecektin bu yaza
Garibim garibim
Yol bilemem
Öksüzüm sensizim
Ben gülemem
Kirazlar al al oldu
Yiyemedim bal oldu
Bana gülen gözlerin
Şimdi gülmez ne oldu
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Garibim Attı İlimden
Garibim attı ilimden
Ayırdı gonca gülümden
Anlamaz garip halimden
Zalım şu gurbet şu gurbet
Ayırır yardan insanı
Bozar nikahı nişanı
Viran eder köşkü hanı
Zalım şu gurbet şu gurbet
Zulmüne nihayet yoktur
Sitem etme sinem yoktur
Garibim acıyan yoktur
Zalım şu gurbet şu gurbet
Kaynak: Bilinmiyor

Garibin Dünyada Yüzü Gülemez
Garibin dünyada yüzü gülemez
Her zaman işleri zordur garibin
Hep sever de sevdiğini alamaz
Bülbül gibi işi zardır garibin
İnler arı gibi kendinden geçer
Her çiçek bağrına bir yara açar
Bir bina yapsa da çabucak uçar
Böyle kara bahtı vardır garibin
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Garip'in yüzüne gülen bulunmaz
Gül olsa da kardeş alan bulunmaz
Garibin de derdinden bilen bulunmaz
Dünyası başına dardır garibin

Sayfa 15

Ziyaret edecektin beni
Işığım benim

Kaynak: Neşet Ertaş

Yarın yaz yine
Avutuyorum yüreğimi
Unutamadım gördün mü
Yüreğimin güneşini

Garibin Türküsü

Kaynak: Selma Koçiva

İşte hakkın bu deseler
Elinin tersiyle itmek
Dünyada dolmaz kaseler
Yük olmadan çekip gitmek

Garip Ağlar (Barak Ağzı)

Motifte var bin bir desen
Aydınlatır içten busen
Paslanır gönülden küsen
Yakışır mı sirke satmak
Rüzgar hasreti ekince
Güneş perdeyi çekince
Mevsimler hep kış çıkınca
Yükün bir ucundan tutmak

Evinin önüne oturmuş garip garip ağlar
Ayrıldım nazlı yarimden iki gözüm kan ağlar
Beni her gören kurban olum delidir sanar
Yanarım Barak kızı yine senin derdine yanarım
Yanarım da ben de yine seni ölene dek ararım
Aht ettin de yine Barak kızı getirdin beni yola
O sıva beyaz kollarını da yine boynuma dola
Benden başka yine yar seversen iki gözün kör ola
Yanarım Barak kızı yine senin derdine yanarım
Yanarım da ben de yine sana ölene dek yanarım

Yol üstünde bekler tuzak
Kim kurmuştur kime kızak
Gafil bize dursun uzak
Öfkeyi bastırıp yutmak

Kaynak: Mehmet Seske

Kundakta aldık sedayı
Hüzünler gizler edayı
Anınca kalpten Hüda'yı
Mum gibi eriyip gitmek

Garip Başa Karlar Yağar
Tozar inceden inceden
Hasret Sinemizi Dağlar
Sızlar inceden inceden

İster gökte yer versinler
İsterse şerre yorsunlar
İster selama dursunlar
Beklentisiz olup yitmek

Derde Derman Olmaz Tabip
El Katmazsa Yüce Habip
Sılasına Hasret Garip
Özler inceden inceden

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Çekme Namerdin Nazını
Duyma Cahilin Sözünü
Al Eline Çal Sazını
Teller İnceden İnceden

Garip (Yine Akşam Oldu)

Garip Başa Karlar Yağar

Yine akşam oldu
Garip evim benim
Nasılda sevdin beni
Boynu büküğüm benim

Kaynak: Süleyman Duman

Gözüyaşlı yine
Garip yüreğim benim

Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
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Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
Aman aman aman
Halım yaman vay
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
Aman aman aman
Halım yaman vay
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
Aman aman aman
Halım yaman vay
Evleri tetirbeli
Derdinden oldum deli
Sağ geldim mahlenize
Nasıl gidem yaralı

Sayfa 16

Viran beklemekte var mıdır hata
Yalvardım Allaha kırklara kata
Turabi bülbüldür hak diye öte
Dertli dertli ötme sen garip bülbül
Kaynak: Behiye Zorlu

Garip Çoban (Bahar Geldi Yine)
Bahar geldi yine yayla zamanı
Yozunu yaylaya çek garip çoban
Eksik olmaz yüce dağın dumanı
Sürüye dikkatli bak garip çoban
İlkbaharda dağlar çiçek açınca
Yaylacılar yaylalara çıkınca
Kar yatağını kör duman basınca
Yaylaya vaktinde git garip çoban
Sürü gelir yorgun yorgun kuşluğa
Yarı aç yarı tok gürneşir koyunlar
Kim dayanır susuzluğa açlığa
Azıcık merhamete gel garip çoban

Aman aman aman
Halım yaman vay

Vakit gelip geçti üçü çoktan
Sürüyü kaldır artık yataktan
Geri dön yaylaya gölge bastıktan
Sürüyü dikkatli yay garip çoban

Yalvardım sana yeter
Gel katıl cana yeter
Ben geçtim sağlığımdan
Sen sağ ol bana yeter

Akşam olur koyun kuzu meleşir
Ana yavru birbiriyle eşleşir
Kimi koyun kuzuyu almaz kimi emişir
Sürüyü dikkatli say garip çoban

Aman aman aman
Halım yaman vay
Kaynak: Bakır Yurtsever

Ayın şavkısı da parlar uzaktan
Geceyi gündüze çevirir hiç yoktan
Kurtlar da fırsat kollar açlıktan
Kasım der tedbirli ol garip çoban

Garip Bülbül (Dertli Dertli)

Kaynak: Kasım Karşı

Ben bülbülüm viraneden öterim
Haktan nida gelmiş yaslar tutarım
Uyanır gafletten dertli öterim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül

Garip Garip (Gine Gönül Sılası)

Virane beklemek ya benim karım
Hergün artar benim ah ile zarım
Muhammet Ali'dir sevgili yarim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül
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Gine gönül sılasını arzeder
Görünür gözüme yol garip garip
Aşık olan evin yurdun terkeder
Alır sazın söyler tel garip garip
Gurbete gidenin hali bilinmez
El gülse de gariplik var gülünmez
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Gönül ister amma geri dönülmez
Halim arzeyleyen dil garip garip
Eşrefoğlu rahmet yağar havadan
Unutman ahbaplar bizi duadan
Bahar gelir kuşlar uçar havadan
Öter dertli bülbül gül garip garip

Sayfa 17

Ayrı gitti dildarımız
Ruz u şeb artar zarımız
Şimdilik budur karımız
Sen ah et ben ağlayayım

Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Şahin der gonca güldeyiz
Şakır öteriz dildeyiz
İkimiz de bir haldeyiz
Sen ah et ben ağlayayım

Garip Garip (Melül Mahzun)

Kaynak: Ali Ufki

Melül mahzun dolanırım
Yollar bana garip garip
Akar akar bulanırım
Seller bana garip garip

Garip Oğul (Baba Arzulayıp Gelen)

Çileden kurtulmaz başım
Akar gözlerimden yaşım
Bu dünyada yok kardaşım
Eller bana garip garip
Çile çektim bitmez oldu
Bu acılar gitmez oldu
Bülbül gelip ötmez oldu
Güller bana garip garip
Kemal der ki karışamam
Dertler ile yarışamam
Ben şehire alışamam
Diller bana garip garip
Kaynak: Kemal Yıldız

Garip Garip Öten Bülbül
Garip garip öten bülbül
Sen ah et ben ağlayayım
Derdime dert katan bülbül
Sen ah et ben ağlayayım
Gonca güller deste deste
Gönderdiler onu dosta
Ben gurbette sen kafeste
Sen ah et ben ağlayayım
Yarim bize hemdem olmadı
Hatırım bile almadı
Gayrıya derman kalmadı
Sen ah et ben ağlayayım
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Baba arzulayıp gelen
Bu halime muti olan
Ata okuna uğrayan
Yetim oğul garip oğul
Anan hasretini çeksin
Gele deyu yola baksın
Baban firkatını etsin
Yetim oğul garip oğul
Beni arzulayıp geldin
Ata okuna duş oldun
Bu dertlü bağrımı deldin
Yetim oğul garip oğul
Baban derviş donun giydi
Mal u mülkü sana verdi
Bu gün hep illere kaldı
Yetim oğul garip oğul
Ata oku seni yaktı
Kamu iller bize baktı
Firakın yüreğim yaktı
Yetim oğul garip oğul
Tacir sıfatına girdin
Gelip bu diyara irdin
Yiğitliği ele verdin
Yetim oğul garip oğul
N’olaydı beni sormasan
Arayıp burda bulmasan
Dertlü bağrımı delmesen
Yetim oğul garip oğul
Anan aklını yitirsün
Hasretün dile getürsün
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Tahtımızda el otursun
Yetim oğul garip oğul
Beni dervişlere sordun
Oduna gittiğim bildün
Bağrım delik delik deldün
Yetim oğul garip oğul

Sayfa 18

Sular bulandı başından
Haber geldi sırdaşından
(Acı haber sırdaşından)
Damla damla gözyaşından
Gözde nişangahı kaldı
Kaynak: Avni Kaysal

Kaynak: İbrahim Ethem

Garip Ömrümün
Bir yaprak dökümü başladı artık
Güzü erken geldi garip ömrümün
Eski günlerimden eser kalmadı
Kışı erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün
Kışı erken geldi benim ömrümün
Fakir ömrümün, naçar ömrümün

Garipce
Yol üstüne bir gül diktim
Biter garipce garipce
Dalına da bir kuş konmuş
Öter garipce garipce
Geldi geçti gençlik çagı
Duman almış karşı dağı
Gözümde baba ocağı
Tüter garipce garipce

Hangi derde yanam dert bini aştı
Farkında olmadan yollarım şaştı
Dereler çağladı denizler taştı
Güzü erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün

Gel Gülabi yorgun düşü
Yaşım buldu otuzbeşi
Ömür bir akşam güneşi
Batar garipce garipce

Güzü erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, fakir ömrümün

Garipçe Garipçe Öten İbili

Hasan başım çaldım taşlardan taşa
Muhtacım bir lokma ekmeğe aşa
Bir kırık sazımla kaldım baş başa
Kışı erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün
Güzü erken geldi benim ömrümün
Garip ömrümün, fakir ömrümün
Kaynak: Hasan Erdoğan

Garip Sevda
Bu ne garip sevda imiş
Her sevenin ahı kaldı
Bir gönül var kurşun yemiş
Birinin eyvahı kaldı
Yedi renk bir kardelendi
Sevdi yürek yarelendi
Pare pare parelendi
Kırık bir gül dalı kaldı
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Söz: Aşık Gülabi

Garipçe garipçe öten ibili
Acep göçtü m'ola Avşar illeri
Alabel bahçesi güzel konalga
Açtı m'ola Ilıca'nın gülleri
Arık yazı nergislerin bitti mi
Turnaların garip garip öttü mü
Seyfi gözlüm senden semah tuttu mu
Çalkan bile Yarsıfat'ın gölleri
Hubların durağı Cihan'ın suyu
Güzel eğlencesi Merci'nin kıyı
Gitti de gelmedi bir delim deyi
Ara sıra gözler m'ola yolları
Dadaloğlu'm der de bulandı bendim
Badeyi içti de söylüyor kendim
İzin ver kuluna beyim efendim
Yakın olsun ıraktaki çölleri
Kaynak: Dadaloğlu
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Gariptir (Sılayı Gurbette Yitmiş)
Sılayı gurbette yitmiş
Sormayın o bir gariptir
Aha da tükenmiş bitmiş
Yormayın o bir gariptir
Karışmayın bu kaçara
Zaten derdine yok çare
Arada kalmış biçare
Vurmayın o bir gariptir
Çınara yük geldi serçe
Döküldüler külçe külçe
Gönlü zaten parça parça
Kırmayın o bir gariptir
Dostlar bu canına kıya
Rahat ölsün doya doya
Bundan sonra ona yuva
Kurmayın o bir gariptir
Kovan gurbet el arıya
Kuşlar bakmadı darıya
Merhem zıt gitmiş yaraya
Sarmayın o bir gariptir
Bal yapmadı arı beyi
Çiçekler zehirli deyi
Dünü bugününden iyi
Yermeyin o bir gariptir
Dertlen derde dert ulamış
Gönlünü derde bulamış
Gözyaşlarıyla sulamış
Görmeyin o bir gariptir
Devran Baba döner bire
Gönüllere gire gire
Hergün üstüne bin kere
Varmayın o bir gariptir
Kaynak: Devran Baba

Garşıdan Gel Göreyim (Cimdallı)
Garşıdan gel göreyim ağam yar paşam yar cimdallı
Deste güller vereyim hop cimdallı cimdallı
El ardına gizlenme ağam yar paşam yar cimdallı
Seni nasıl göreyim hop cimdallı cimdallı
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Galenin ardındayım ağam yar paşam yar cimdallı
Saatın dördündeyim hop cimdallı cimdallı
Eller uykusun almış ağam yar paşam yar cimdallı
Ben yarin derdindeyim hop cimdallı cimdallı
Kaynak: Çapan Işıldak

Gasapta Et Kaynana
Gasapta et gaynana
Başında bit gaynana
Ben oğlunla yan yana
Sen dışarı gaynana
Biber ekerim biber
Ne zaman gızaracah
Gambur belli gaynanam
Ne zaman zıbaracah
Pencerem demür gelin
Oğlanı ben böyüddüm
.........
Götümü gemür gelin
Hey gargalar gurgular
Cevüz dalı ırgalar
Şu kötü gaynanalar
Gelinlerden hal ağlar
Tereğe küleg goydum
İçine kepeg goydum
Gaynanamın adını
Yal yemez köpeg goydum
Mekdubumu pulladım
Postaniye yolladım
Gaynanam gelür diye
Topal eşşeg yolladım
Bulgur daşı dönmüyor
Daş bulguru dövmüyor
Sağ olasın gaynana
Pişirdiğin yenmiyor
Gaynananın eyisi
Pelüdlügde guyusu
Dokuz merteg altında
Uyusun da uyusun
Gaynanam guru gaşuh
Yazuh geline yazuh
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Gaynanamın götüne
İki çatal bi gazuh
Gaynanamın metini
Yılan yesin etini
İsdedim de vermedi
Oğlunun biletini
Gaynanam gara mesdi
Beni oluna kesdi
Kesdi de ne iş eddi
Ahşam böğrüne basdı
Dama serdim kilimi
Dud gaynana dilini
Ahşam olun gelince
Gırar Gambur belini
Gaynanam gara bacah
Tavuhları yayacah
Gocasının cebine
İpek mendil goyacah
İki sahan salata
Ben istemem gaynata
Gaynatanın dilleri
Öldürür gelinleri

Gaş Kabağın Yerle Gedir
Gaş gabağın yerle gedir
De görüm neylemişem
Üreğim güp güp edir
De görüm neylemişem
Bir mene bak nazeyleme
Nazeyleme nazeyleme
Gaş gabah dökme bele
Gel mene nazetme bele
De görüm neylemişem
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum gurban
Bu hala dözmerem men
Ölürem az gala men

Sayfa 20

Yine Tuttu Gavur Dağ'ın Boranı
Hançer Vurup Açarladı Yaramı
Sana Derim Mıstık Paşa Ereni
İçindeki Bunca Beyler Nic'oldu
Sabahaca Kandilleri Yanardı
Soytarılar Fırıl Fırıl Dönerdi
Ha Deyince Beş Yüz Atlı Binerdi
Sana İnip Konan Beyler Nic'oldu
Ağlayı Ağlayı Dadal'ım Söyler
Vefasız Dünyayı Şu İnsan N'eyler
Bir Yiğidi Bir Kötüye Kul Eyler
Şimd'en Sonra Yaşaması Güç Oldu
Kaynak: Dadaloğlu

Gavurdağı Bozlağı
Hay ağalar böyle m'olur
Hali yarden ayrılanın
İner ummana dökülür
Seli yardan ayrılanın
Gökten turnalar çekilir
İner yerlere dökülür
On beş yaşında bükülür
Beli yarden ayrılanın
Turnalar havadan geçer
Ay yüzlere nurlar saçar
Ah ile vah ile geçer
Günü yarden ayrılanın
Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yarden ayrılanın
Kaynak: Karacaoğlan

Gayalar Ulam Ulam
Gayalar ulam ulam
Ben yarimi nerde bulam
İkimize bir yastık
Başka dilek dilemem

Kaynak: İslam Rızaev

Gavur Dağın Boranı
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Ver elini elime
Sar golların boynuma
Gözlerim açık getmez
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Yarim ile ölüme
Gayaların yosunu
Çekerim yar yasını
Ağzım dilim gurudu
Doldur ayran tasını
Ver elini elime
Sar golları boynuma
Gözlerim açık getmez
Yarim ile ölüme
Gayalar beyaz beyaz
Yazı sıcak gış ayaz
Gözümü yolda goyma
Mektubunu sıkça yaz
Ver elini elime
Sar golları boynuma
Gözlerim açık getmez
Yarim ile ölüme
Kaynak: Muharrem Coşkun

Gaybana Geceler
Oy sevdasına kurban olduğum oy
Bilsen ne gaybana geceler yaşarım
Gaybana gecelere oy
Kulaklarımda buruk buruk uğultular
Ben günlere yanarım günler bana
Demem o ki sana
Hasretin o kadar koymazdı amma
Geceler öyle bir gaybana, gaybana gaybana
Geceler öyle bir kötü dilli gavur, gavur ki sorma
Dönerim olmaz yatarım olmaz
Upuzun Hint fakiri yatağı gece
Öyle bir batar ki dört yanımdan
Ayağımı uzatırım parmaklık
Elimi uzatırım soğuk duvar
Oy kilit parmak demir soğuk duvar
Oy yandır geceler andır
Kan revandır kan revandır kan revandır
Yüreğimin hasretinde
Yalnızlık değme puşt
Gaybana gecelerin esaretinde
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Oy sevdasına kurban olduğum oy
Bilsen ne gaybana geceler yaşarım
Gaybana gecelere oy
Gaybana gecelere oy
Kaynak: Ersin Ergün Keleş

Gayrı Görünme Gözüme
Gayrı görünme gözüme (Le le sevdiğim)
Ben seni kalbimden sildim (Le le sultanım)
Kulak ver dinle sözümü
Ben seni kalbimden sildim
Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
Zehir oldu tatlı aşım (Le le sevdiğim)
Ne yazın belli ne kışın (Le le sultanım)
Vefasızla yoktur işim
Ben seni kalbimden sildim
Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
İpek hep sana inandı (Le le sevdiğim)
O sahte aşkına kandı (Le le sultanım)
Ancak bu kadar dayandı
Ben seni kalbimden sildim
Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
Kaynak: İsmail İpek

Gayri (Ben Giderim)
Ben giderim emanetin Allaha
Suna boylum o yerlerde kal gayri
Başım alıp şu yerlerden gidersem
Ahu gözlüm sen kadrimi bil gayri
Benim arzettiğim kaşı kemandır
Aşk elinden garip halim yamandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Helallaşak kara gözlüm gel gayri
Yürek yaralıdır gönül coşkundur
Muhabbetnamesi yare düşkündür
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Yardan ayrılalı oldu beş gündür
Durmaz akar gözlerimden sel gayri
Gidiyorum beni yoldan eyleme
Siyah zülfün mah yüzüne telleme
Gidiyorum gurbete gelir belleme
Ölenecek ceddimize zül gayri
Der Said'im şu yerlerde duramam
Lokman gibi her yarayı saramam
Nazlım senin gül yüzünü göremem
Ayrılıyor dost ilinden yol gayri
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateş-i aşkınla yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
Sen gidersen kendim berdar ederim
Bülbül gül dalına konmaz niderim
Elif Kaddim büker kemed ederim
Ya beni de götür ya sen de gitme
Yar sineme vurdun kızgın dağları
Viran koydun mor sümbüllü bağları
Hüsey'n'im geçiyor gençlik çağları
Ya beni de götür ya sen de gitme
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Gayri Gider Oldum
Hepten suya verdik
Çünkü suyu yoktu
Toprağı gazı tuzu ışığı yoktu
Bu köyleri suya verdik
Eli ayağı tekerleği kanısı yoktu
Ve atı arabası yoktu
Birkaç kıl keçi bir torba çökelik
Ve tulum peynirine hasrettiler
Ve de gavur içinde yesirdiler
Sanki çarıklarını yemiştiler
Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu
Haybedendi yaşamları
Ümmiydiler gurbetciydiler gülmemişti hiç biri
Ve soğuk asman pulur hıdır öz
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Ve huni su payniği zalbar
Ve pul ve güci kırani haskini
Hesinik hulmin kara pınar ecüzlü
Vahşin venk ve payamlı ve süderek
Haritadan silindiler bir sabah
Gayri gider oldum gardaşlar
Ve de kız kardaşlar
Gayri haram bu can bana
Bu toprak damlar bu yollar bana
Bu sevdalar bu ağaçlar haram bana
Oğul uşak birde karım
Kurt bana hastir çeker
Yılan bana çıyan bana
Hastir çeker yılan bana
Lan kardaş bu nasıl yara
Lan kardaş bu nasıl yara
Kanar her yerimden
Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben
Hastir çekilmişim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim
Kaynak: Enver Gökçe

Gazel Gazel Olmuş
Gazel gazel olmuş ömrüm bağları
Eser sam yelleri, gül viran olur
Dertten kat kat olmuş, söyler ağlarım
Yaralı sineme yar melhem ol
İsmail`im der ki dert aldı beni
Gönül arzular ki göreyim o yari
Tükenmek bilmiyor gurbetin kahrı
Eylemez yarama yar melhem ol
Söz: İsmail İpek

Gazel Gazel Olmuş Ömür Bağlarım
Gazel gazel olmuş ömür bağlarım
Eser sam yelleri bir viran olur
Dertten kat kat olmuş söyler ağlarım
Yaralı sineme yar derman olur
İsmail'im der ki dert aldı beni
Gönül arzular ki görem o yari
Tükenmek bilmiyor gurbetin kahrı
Eylenmez yarama yar merhem olur
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Kaynak: İsmail Özden

Gece Gündüz Dalıyorum Bu Fikre
Gece gündüz dalıyorum bu fikre
Vallahi sevdiğim del'olacağım
Korkarım ki nazlı yarin öcünden
Adım altın iken pul olacağım
Kaş eğip de bakar beni yakmaya
Ne çok heves eder hatır yıkmaya
İftihar m'eyledin beni yakmaya
Yanıp ateşine kül olacağım
Destan olmak kolay değil dillere
Kurban olam koynundaki güllere
Nazlı yarin geçticeği yollara
Döşeyip özümü yol olacağım
Karac'oğlan der ki güdem birgünü
Gözüm açık gider sarmasam seni
Amanın ağalar kınaman beni
Varıp kapısına kul olacağım
Kaynak: Karacaoğlan

Gece İle Gündüz Arasında
Gece ile gündüz arasında
Bir bileyi taşındayım ben
Göğile yer arasında
Dostumun gözyaşındayım ben
Demirciler dövdü canımı
Doğrudur emzirdim anamı
Kızıma öğrettim adımı
Sanki beş yüz yaşındayım ben
Yaşadım yaşamaz gibi
İyi iken kötüler gibi
Gülerken hep ağlar gibi
Toprağın gözyaşındayım ben
Demirciler dövdü canımı
Doğrudur emzirdim anamı
Kızıma öğrettim adımı
Sanki beş yüz yaşındayım ben
Kaynak: Ahmet Çuhacı

Gece Rüyada Sohbetin
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Gece rüyada sohbetin
Gündüz dillerde dillerde
Bensiz olan muhabbetin
Gördüm ellerde ellerde
Bu hasta halim sormaya
Yarama merhem sürmeye
Yar gelir deyi görmeye
Gözüm yollarda yollarda
Sızlar yaralarım benim
Arar deva bulmaz derdim
Ey vefasız garip yarin
Gör ne hallerde ne hallerde

Gece Sarmış Dört Yanımı (Bekleme Yar)
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme ben gelemem oy
Ayırır tende canımı
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
Duyuramam ki sesimi
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Kaynak: Ali Yavuz

Gece Uzun Ay Dolanır
Gece uzun ay dolanır batmaya
Ele şirin yukum gelir yatmaya
Az galıpdır matlubuma çatmaya
Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan
Bizim elin bahçası var bağı var
Ne de şirin ayvası var narı var
Bizim evde bir hayırsız garı var
Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan
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Başına döndüğüm garsın ceyranı
Men olmuşam o gözlerin heyranı
Sen bize gelsen keserem gurbanı

Sayfa 24

İnsan da buğdaya dönmüşe benzer
Ölüm de insanı sevmişe benzer
Kaynak: Dadaloğlu

Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan

Gecekondu Sokakları

Kaynak: Cevri Altıntaş

Adımlarım yolları
Yüreğimde depremle
Ve yarimin kolları
Bekler beni özlemle

Gecebaş Geldi De (Ağıt)
Gecebaş geldi de nerde kışladı
Ufacık canlara zulüm işledi
Taze gelin büyük kızdan başladı
Analar yürekten yanmışa benzer
Ölüm de güzeli sevmişe benzer
Gecebaş geldi de el ayak şaştı
Han evler kapandı beyler hep göçtü
Koç yiğit kalmadı toprağa düştü
Arap atlar öksüz kalmışa benzer
Ölüm de yiğidi sevmişe benzer
Şu gecebaş düz ovaya oturdu
Zalim ne bulduysa alıp götürdü
Birer birer vurdu bizi bitirdi
Tenhada avını bulmuşa benzer
Ölüm de bizleri sevmişe benzer
Ulu minarede sela verildi
Bin bir ayak bir araya derildi
Kabirciye kazma kürek verildi
Dediler ki Mehti gelmişe benzer
Ölüm de gençleri sevmişe benzer
Bilmem bu gidişin sonu n’olacak
Bizsiz koca dünya mamur olacak
Dediler Hallac-ı Mansur gelecek
Gecebaş her yeri atmışa benzer
Ölüm de böylece bitmişe benzer
Dadaloğlu bu içtiğin ağudur
Pençe vurur can evini dağudur
Ecel bir değirmen unun öğüdür
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Allı yeşilli kızlar
Yıkık döküktür evler
Oynar çamur içinde
Mahalleli çocuklar
Adımlarım yolları
Her akşam yorgun argın
İki gözlü gecekondum
Az sonra karşımdasın
Göç etmişim yurdumdan
Karnımız doysun diye
Emeğimle yaptığım
Kondumu yıkmak niye
Biter bir gün acılar
Ve son bulur kaygılar
Yalvarmaz direniriz
Ellerimizde taşlar
Savunuruz yaşamı
Zulme karşı inançla
Gecekondu sokakları
Çıkar meydanlara
Kaynak: Grup Ekin

Geceler Sessiz Sessiz Yağar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
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Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Ağlama gönül ağlama
Yarin yok dini imanı
Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
Kaynak: Kenan Erel

Geceler Yarim Oldu
Geceler yarim oldu anam anam garibem
Ağlamak karım oldu anam anam garibem
Evvel böyle değildim anam anam garibem
Sebebim zalim oldu anam anam garibem
Bayram gelmiş neyime anam anam garibem
Kan damlar yüreğime anam anam garibem
Yaralarım sızlıyor anam anam garibem
Gülmek benim neyime anam anam garibem
Kaynak: Cemil Cankat

Geceler Zar Geceler
Geceler zar geceler
Mene zinhar geceler
Ay battı Ülker çıktı
Gelmedi yar geceler
Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir
Gecenin yansıdı
Yar ömrüm varisıdı
İki gözüm insaf et
İnsaf din yansıdı
Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir
Kaynak: Fahrettin Ergeç
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Sayfa 25

Geceleri (Acı Hatıralar)
Acı hatıralar yağar göklerden
Zehirle yoğrulur gül geceleri
Zamanın düğümü kopar bir yerden
Nereye koydunsa bul geceleri
Yıldızlar kalp elmas ay sahte gümüş
Çürümüş çürümüş hepsi çürümüş
Bir hayal bir kabus bir uyku bir düş
Sev sevebilirsen gel geceleri
Başı karlı yaylaları çıkarım
Ardıç dallarından ateş yakarım
Otuz yıl geriye döner bakarım
Kuşatır çevremi çöl geceleri
Toprak döşeğimdir gökyüzü yorgan
Yanar ta içimde dağ bayır orman
Yeter tahammülüm kalmadı ey can
Al götür üstümden al geceleri
Bulut ol engine ağ ikram eyle
Yağmur ol bağrıma yağ ikram eyle
Gel birgün güneş ol doğ ikram eyle
Sil gitsin ufkumdan sil geceleri
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Geceleri Karanlık
Geceleri karanlık
Sokaklar sensiz sensiz
Üşüyorum yorgunum
Yaşadığım belirsiz
Sabaha daha çok var
Yeni güne hıncım var
Yarın akşam olmadan
Daha ne umutlar var
Hele bir sabah olsun
Yalnızlığım kaybolsun
Gün geceye dönmeden
Şu bulutlar dağılsın
Yeni güne merhaba
Kurda kuşa böceğe
Yıkılmadım ölmedim
Kızmıyorum geceye
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Kaynak: Kemal Eroğlu

Geceleri Yatamadım
Enginlerden yücelere bir yol var mıdır
Yalan değil misin dünya gelir geçer her şey
Karanlığın ötesinde zifiri gece
Çirkinliği silemez saklanır her şey
Yatamadım yatamadım
Geceleri yatamadım
Yüreğimdeki sevgiyi
Ben içimden atamadım dost
Köprüler kurmuşlar kavuşun diye
Ayrılığı ısrarla sürdürmek neden
Nasılsa ucunda ölüm var diye
Hayata küsüp te kahrolmak neden
Kaynak: Kerim Bülbül

Gecelerimi Al (Neyim Var Ki)
Neyim var ki senden başka
Gönül vermem sensiz aşka yar
Hep ismini söyler durur
Bülbül bilmez gülden başka yar
Gecelerimi al al uykularımı
Bugünümü al al yarınlarımı
Herşeyimi al al sonbaharımı da
Sonra bir türkü çal çal benim için

Geceleyin karanlıkta
Gülümsedim buluta ben
Saçlarına düşen yağmur
Gökkuşağı oldu birden
Geceleyin karanlıkta
Yıldız tuttum gökyüzünde
Işığını sana vurdu
Bir gül açtı yüreğimde
Kaynak: Ülkü Tamer

Geçelim Yoldan Geçelim
Geçelim yoldan geçelim
Atlara yonca biçelim
Eller duymadan gaçalım
Sarsam olmaz mı olmaz mı
A canım da sevsem olmaz mı
Öte yakanın buludu
Beri yakayı bürüdü
Güzeller aldı yürüdü
Sarsam olmaz mı olmaz mı
A canım da sevsem olmaz mı
Kaynak: Bilinmiyor

Geçen Günün İçin (Arama)

Ayrılığı çeken bilir
Hep ardından hasret gelir yar
Sabah doğmaz buralara
Sevdan karanlıkta kalır yar

Geçen günün için beni sormuştun
Ay bacayı geldi geçti arama
Gençliğimin baharını çalmıştın
Bülbül yuvasından uçtu arama

Gündüzlerimi al al zamanlarımı
Yüreğimi al al umutlarımı
Herşeyimi al al baharlarımı da
Şimdi bir türkü çal çal benim için

Çiçekli dağları duman bürümüş
Hayat kuşu son yuvaya yürümüş
Muhabbet bağının gülü kurumuş
Çimenleri kader biçti arama

Kaynak: Hakan Karaay

Deryami der sanma seni unumttum
İhtiyar yaşımda bana umuttun
Otuz beş yıl evel bir ceylan tuttum
Kafesini kırda kaçtı arama

Geceleyin Karanlıkta
Geceleyin karanlıkta
Suya attım ben sesimi
Türkü oldu birdenbire
Denizinden geçen gemi
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Kaynak: Aşık Deryami Baba
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Geçit Ver Dağlar

Geçmiyor Günler

Bir ateş düştü gönlüme
Düştüm hak davasına
Varan dostun yanına
Diyem arzuhalımı

Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor

Geçit ver dağlar

Avluda volta vururum
Kah düşünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor

Zalimlar sofrasına kimler kurulmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
Dizimde dermanım yok
Geçit ver dağlar
Yandım oy zalım oy hayın oy
Yandım oy hayın oy zalım oy
İnerem dostun bağına
Güller zalım budanmış
Şu gurbetin yoluna
Hangi can dayanmış
Geçit ver dağlar
Zalımlar sofrasına kimler kul olmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
Sözüm söz fermanım yok geçit ver dağlar
Geçit ver dağlar
Kaynak: Murat Hasarı

Geçiyor (Kader Bizim İçin)
Kader bizim için yüce dağları
Aramıza sıraladı geçiyor
O dağlar gözümde birşey değil de
Bu güzel hayatın tadı geçiyor
Yollar bana biraz teselli verin
Suçu yok içimde kanayan yerin
Namluda çift kurşun gibi gözlerin
Bakış bakış yaraladı geçiyor
Sen varsın baştaki kader sisinde
Kulağım takılı kaldı sesinde
Sevgi yasasının ilk maddesinde
Yalnız ikimizin adı geçiyor

Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler bağlar
Aynada hayalim ağlar
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
Yanımda yatan yabancı
Her sözü zehir gibi acı
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor
Kaynak: Sabahattin Ali

Geçmiyor Günlerim Ahuzardayım
Geçmiyor günlerim ahuzardayım
İnsafınız yok mu erenler vah vah
Hayvan mıyım insan mıyım nerdeyim
Bana bakıp beni görenler vah vah
Kimi sarhoş olmuş gezer dolaşır
Kimi arı gibi konar çalışır
Kimi matem eder kimi gülüşür
Eli kolu bağlı duranlar vah vah
Bir zaman bitmiyor gönlümün yası
Neyleyim ki dünya kahpe dünyası
Bir karınca kadar yoktur faydası
Bol keseden bana öğüt verenler vah vah
Garip bülbül vazgelir mi yurdundan
Kimse bilmez aşıkların derdinden
Bir gün ağlarsınız onun ardından
Bizim Mahzuni Şerif'i vuranlar vah vah

Kaynak: Halil Soyuer
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Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Geçti (Elinde Külekler)
Elinde külekler suyun yolunda
Sallana sallana batkı da geçti
Sevda çengelini suyun yolunda
Şu garip gönlüme taktı da geçti
Bulağın başında sular akınca
Sana bir gül verem olmaz sakınca
Gözünü gözüme dikif bakınca
İçimde yüreğimi yatkı da geçti
Bulağın başından nasıl gideyim
Senden murat almak budur dileğim
Nişanlın var imiş nerden bileyim
Yazık hayallerim yıkıtı da geçti
Ergün der ki gitme ay kız buradan
Engeli kaldırak gitsin aradan
Söyledik konuştuk doymadık laftan
Akşam oldu günün vakti de geçti
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Geçti (Seherde Uğradım)
Seherde uğradım göl kenarına
Geldi yeşil başlı sunalar geçti
Al yanak üstünde güller dizili
Çekilmiş kamet-i minalar geçti

Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni
Ben gidersem sunam bana ağlama
Ciğerimi aşk oduna dağlama
Benden başkasına meyil bağlama
Geçti dost kervanı eyleme beni
Gider isem bu il sana yurt olsun
Münafıklar aramızda kurt olsun
Ben ölürsem yüreğine dert olsun
Geçti dost kervanı eyleme beni
Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım
Aşalım da dost iline düşelim
Çok nimetin yedim helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Geçti Gitti Vatanına Yurduna
Geçti gitti vatanına yurduna
Dayanamam hasretine derdine
Uçurdum durnamı dağlar ardına
Felek bizi nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver

Arzum kaldı o cananın özünde
Siyah sürme çekmiş ela gözünde
Sırma zülüf tel tel olmuş yüzünde
Taramak çün altın şaneler geçti

Benim gizli derdim asla bilinmez
Akar gözüm yaşı birden silinmez
Ayrılık derdime çare bulunmaz
Felek beni nazlı yardan ayırdı

Avcısıyım o cananın göllerde
Gele diye gözetirim yollarda
Biçare Muhibbi gurbet illerde
Nice ay dolandı seneler geçti

Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver

Kaynak: Aşık Muhibbi

Geçti Dost Kervanı -OrjŞu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni
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Yaz gelir şenlenir yaylalar dağlar
Bülbülün meskeni bahçeli bağlar
Herkes muradına erdiği çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Kaynak: Aşık Daimi
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Geçti Ömrüm
Şu gönlüme gerçek bir dost
Bulamadan geçti ömrüm
Dünyadan yaşam tadını
Alamadan geçti ömrüm

Sayfa 29

Eyvah geçti geçti ömrüm
Feryat ile figan ile
Eyvah geçti geçti ömrüm
Eyvah geçti ömrüm geçti
Boşa geçti vay

Çok ödün verdim dağımdan
Kor aldırdım ocağımdan
Kara çalıyı bağımdan
Yolamadan geçti ömrüm

Uzun hayat yollarında
Karlı dağlar bellerinde
Benim gurbet yollarında
Eyvah geçti geçti ömrüm

Kaplani'yim yaralandım
Gerçek aşk oduna yandım
Bu devranı sürmez sandım
Bilemeden geçti ömrüm

Eyvah geçti ömrüm geçti
Boşa geçti vay

Kaynak: Hasan Kaplani

Geçti Ömrüm (Kendi Kaderimin)
Kendi kaderimin kurbanı oldum
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Elim kolum bağlı çaresiz kaldım
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Gecem bir azap gündüzüm zindan
İnsan vaz geçer mi bu tatlı candan
Hiç vefa görmedim ben de o yardan
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Nasıl isyan etmem ben bu kadere
Tahammülüm kalmadı razıyım ölmeye
Acep niye geldim ben bu dünyaya
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Ne arzum ne emelim kaldı dünyada
Hiç birinden bulamadım bir fayda
Tek teselli aradım şu dertli sazda
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Kasım der ki kader beni izliyor
Bunca derdi deli gönül gizliyor
Pare pare yaralarım sızlıyor
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Kaynak: Kasım Karşı

Geçti Ömrüm Geçti
Doğmadı ömrüm güneşi
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Kul Durak'ım dolu elem
Yaşlı gözüm nasıl gülem
Yazsam kitap olur çilem
Eyvah geçti geçti ömrüm
Eyvah geçti ömrüm geçti
Boşa geçti vay
Kaynak: Durak Şahin

Geçti Ömrüm Yine Sensiz
Geçti ömrüm yine sensiz neyleyim
Öl desen de kurbanın olam öleyim
Söyle aşkın neymiş ben de bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Sırma saçın burma burma öreyim
Gül yüzüne hasret kaldım göreyim
Söyle aşkın ben de neymiş bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Kaynak: Kemal Sarısözen

Geçti Ömrümün Baharı
Geçti ömrümün baharı
Gülemedim gülemedim
Ben o yar ile ağyarı
Bilemedim bilemedim
Gurbette garip mi ölek
Yarimi çok gördü felek
Hasret çekmek için dilek
Dilemedim dilemedim
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Ben gezerdim diyar diyar
Dertler beni renk renk boyar
Şu gönlüme göre ayar
Bulamadım bulamadım
Varmak istiyorum ama
Başım girer gamdan gama
Yar gönlüme vurdun kama
Ölemedim ölemedim
Kederi der bu mu yazı
Sen ettin bana hep nazı
Yar dizinde dertli sazı
Çalamadım çalamadım
Kaynak: Aşık Kederi

Geçti Zamanım (Ah Çekiyorum)
Geçen günlerime ah çekiyorum
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kurumuş bir gülün dalı olur mu
Ah çekerim ama geçti zamanım
Dertlerin üstüne dert ekliyorum
Saçlar beyazlandı ne bekliyorum
Çift geçen ömrümü ben tekliyorum
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kemal der ki benden bıkacakmışsın
Zalim kader beni yıkacakmışsın
Yıkılmış bir cana bakacakmışsın
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kaynak: Kemal Yıldız

Gedikde Duvak Allanır
Gedikde duvak allanır
Ali perçemin sallanır
Ben perçemde değilem
Dil meze dudak ballanır
Sallandım oy girdim bağa
Başım değdi oy yaprağa
Niceki bu canım sağdır
Vermem seni oy toprağa
Çıktım tandırın başına
Elimi vurdum taşına
Ben sevdayı bilmezdim
www.ezgidiyari.com

Sayfa 30

Yar o da geldi başıma
Kaynak: Halis Günaydın

Gedin Deyin Han Çobana
Gedin deyin han çobana
Gedin deyin han çobana
Gelmesin bu yıl mugana
Gelmesin bu yıl mugana
Gelse batar nanak gana
Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)
Arpa çayı aşdı daştı
Arpa çayı aşdı daştı
Sel balamı aldı gaçtı
Sel balamı aldı gaçtı
Üç bacının gözü yaşlı
Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)
Arpa çayı derin olmaz
Arpa çayı derin olmaz
Ahan sular serin olmaz
Ahan sular serin olmaz
Sara kimi gelin olmaz
Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)
Arabalar gelir goşa
Arabalar gelir goşa
Canım gurban galem gaşa
Canım gurban galem gaşa
Oğlan evi çıhtı boşa
Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)
Kaynak: Bilinmiyor

Gediz Pazarıdır Benim Pazarım
Gediz pazarıdır benim pazarım
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Akdağ Yaylasında kaldı mezarım
Sağ olaydım şu yaylada gezeydim
(Bağlantı)
Ne diyeyim ay Ahmet ne diyelim Allah’tan oldu
Bizim bizim kavuşmamız mahşere kaldı
Hisarköy’den çıktım başım selamet
Akdağ Yaylasında koptu kıyamet
Beni vuran Uzunoğlu del’Ahmet
Bağlantı
Kaynak: Asım Simav

Gel (Bir Mektup Göndermiş)
Bir mektup göndermiş vefalı yarim
Boz bulanık seller durulanda gel
Günbegün artıyor gamım efkarım
Gökteki ay yeni görülende gel
Gurbete gidenler döndü köyüne
Anlatırlar hep övüne övüne
Kırk gün kaldı telli kızın toyuna
Davullar zurnalar vurulanda gel
Yedi yıldır sensiz geçirdim yazı
Çoğu gitti kaldı ömrümün azı
Meleşir koyunlar peşinde kuzu
Arılar çiçeğe sarılanda gel
Böle mi kesmiştik ahtı amanı
Seçmedin mi yahşi ile yamanı
Ekinler biçildi harman zamanı
Bostanlar devşirip derilende gel
Şeref der ki anlamaya söz gerek
Kavuşunca utanmayan yüz gerek
Derdimizi anlatmaya saz gerek
Aşıklar meclisi kurulanda gel

Sayfa 31

Hakikat tarikat marifet sözdür
İtikat da gece ile gündüzdür
Gönül bahr-i aşktır derya denizdir
Bahri ol ummana dal da andan gel
Pişiri pişiri söyle sözünü
Hak-i payden ayırma gör gözünü
Mürşidine teslim eyle özünü
Musahip kapısın bul da andan gel
Canını cellada ver de kıyagör
Arif olup her manadan duyagör
Kendi cesedini kendin yuyagör
Kendi namazını kıl da andan gel
Şah Hatayi'm mana söylerim dilden
Başına gelmeyen ne bilir halden
Ölmeyince nasib almaz bu yoldan
Var ölmezden evvel öl de andan gel
Kaynak: Şah Hatayi

Gel A Nazlım Bizim Bağda
Gel a nazlım bizim bağda derelim
Lalesinden sümbülünden gülünden
Senin ile anda meclis kuralım
Sakisinden makisinden mülünden
Bu derdime çare bilmem neyleyim
Kande gider isem methin eyleyim
Başım alup bilmem kande gideyim
Rakiplerin siteminden dilinden
Acep ol yar el sözün uyar mı
Helak edip bendesine kıyar mı
Meğer insan bakmak ile doyar mı
Cemalinden cenabından elinden

Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gedayi ol maşuk yüksek uçmasın
Rakiplerin dolusundan içmesin
Lütfeylesin kerem kanı geçmesin
Bendesinden gedasından kulundan

Gel (Nasihat)

Kaynak: Aşık Gedayi

Ali'nin sırrına ereyim dersen
Muhabbet gölüne dal da andan gel
Küfrünü imana katayım dersen
Var kendi küfrünü bil de andan gel

Gel Ağlama Gül Ağlama
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Ne ağlarsın nazlı yarim
Gel ağlama gül ağlama
Kimse görmeden yaşını
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Sil ağlama sil ağlama
Ararsan bulun eşini
Sürmelemişsin kaşını
Mendil verem göz yaşını
Sil ağlama sil ağlama
Gezmişim ben bütün alem
Al eline kurşun kalem
Zavallı'ya bir tek selam
Sal ağlama sal ağlama
Kaynak: Aşık Zavallı

Gel Bana (Aşkıyla Yandığım)
Aşkıyla yandığım gül yüzlü yarim
Mavi sular gibi ak da gel bana
Bir bahar mevsimi akşam üzeri
Saçına sümbüller tak da gel bana
Hasretle tutuşur sevdanı çeken
Goncalar kuruyup olmadan diken
Senin hayalinle avunur iken
Şöyle usul usul çık da gel bana
Ölürüm gözlerim seni görmezse
Gönlüm aşk bağından güller dermezse
Eğer annen duyup izin vermezse
Uykuya dalsın da çek de gel bana
Şadolsun bu gönlüm yeniden yeni
Mestane bakışın mest etsin beni
Aşık Yener kulun özledi seni
Hasretle yollara bak da gel bana

Sayfa 32

Sen dedin ki üzülme gül bana bana
Aşkınla yanıyom durmuyor dilim
Sen dedin ki al sazını çal bana bana
Kaynak: Hüseyin Kaçıran

Gel Bana (Oy Bana Yar Bana)
Oy bana yar bana sevda
Oy günlerim hep kara
Yalnızlık senin gibi
Beni ala aşkı ala
Oy sana bak bana yarim
Gözlerim senin esirin
Yalnızlık gecenin neminde
Sana esir sana delirsin
Yar bana yar yar sana
Gül bana yar el bana
Ellerin sardı yar beni
Gül ban yar sel bana
Gel bana yar sen bana
Kaynak: Adnan Eren

Gel Bari (Kara Gözlerine)
Kara gözlerine kurban olurum
Yakma beni ateşine narına
Çeke çeke ben bu derdi ölürüm
Ölmeden bir kere gel bari bari bari

Kaynak: Aşık Yener

Aşkına düşmüşüm bak gurbet elde
Seviyorum demek olur mu dilde
Kendin gelmiyorsan bir haber yolla
Gelip giden ile sal bari bari bari

Gel Bana (Benim Bir Günahım Var)

Kaynak: Selahattin Bölük

Benim bir günahım var mı sevdiğim
Sen salladın pencereden el bana bana
Aşkınla eriyom durmuyor dilim
Sen dedin ki her akşam gel bana bana

Gel Benim Gelin Yarim

Bu gençliğin çağı birgün geçecek
Sen dedin ki muradını al bana bana
Gönül kuşu kafesinden birgün uçacak
Sen dedin ki gir koynuma kal bana bana

Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam

Gelin benim gelin yarim (Yar yar yar yar)
Ver bana elin yarim (Yarim yarim yangınam)

Gör aşkın yarasını (Yar yar yar yar)
Ne kadar derin yarim (Yarim yarim yangınam)

Garip Kaçıran'ım vay benim halim
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Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Evlerinin direği (Yar yar yar yar)
Kardan beyaz bileği (Yarim yarim yangınam)
Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Yarinden ayrılanın (Yar yar yar yar)
Nasıl yanmaz yüreği (Yarim yarim yangınam)

Sayfa 33

Gel Benim Sevdiğim Hercai Dilber
Gel benim sevdiğim hercai dilber
Bakışın sineme bela getirir
Dolaştım dünyayı bulunmaz dengin
Korkarım başıma bela getirir
Kahpe felek ne düşmüşsün kastıma
Dağlar sen kavuştur beni dostuma
Salını salını gelse üstüme
Ölmüş İrfani'yi cana getirir

Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam

Kaynak: Aşık İrfani

Kaynak: Enver Demirbağ

Güzel sen ne salınırsın
Gel beri canan gel beri
Güzelim der alınırsın
Gel beri canan gel beri

Gel Benim Sarı Tanburam
Gel Benim Sarı Tanburam
Sen Ne İçin İnilersin
İçim Oyuk, Derdim Büyük
Ben Anınçin İnilerim
Koluma Taktılar Teli
Söyletirler Bin Bir Dili
Oldum Ayn-ı Cem Bülbülü
Ben Anınçin İnilerim
Koluma Taktılar Perde
Uğrattılar Bin Bir Derde
Kim Konar Kim Göçer Burda
Ben Anınçin İnilerim
Göğsüme Tahta Döşerler
Durmayıp Beni Okşarlar
Vurdukça Bağrım Deşerler
Ben Anınçin İnilerim
Gel Benim Sarı Tamburam
Dizler Üstünde Yatıram
Yine Kırıldı Hatıram
Ben Anınçin İnilerim
Sarı Tanbur Benim Adım
Arşa Çıkıyor Feryadım
Pîr Sultan'ımdır Üstadım
Ben Anınçin İnilerim
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Gel Beri (Güzel Sen Ne Salınırsın)

Melek misin hürü müsün
Şu göklerin nuru musun
Bu fakirin yarimisin
Gel beri güzel gel beri
Siyah zülfün tel tel olmuş
Yanağın gülleri solmuş
Gönlüm hicran ile dolmuş
Gel beri güzel gel beri
Güzellerin şahısın sen
Alemlerin mahısın sen
Şu gönlümün rahısın sen
Gel beni canan gel beri
Daimi'yim yandım nare
Bülbül oldum düştüm zare
Şu derdime eyle çare
Gel beri canan gel beri
Kaynak: Aşık Daimi

Gel Beri Yar Gel Beri
Göğercin havadadır
El etmez yuvadadır
Bir elim yar koynunda
Bir elim duvadadır
Gel beri yar gel beri
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Sen gönlümün dilberi
Gerdandan akan teri oy
(Uyku girmez gözüme oy)
Koy kadehe ver beri
(Seni sevdim seveli)
Göğercin vurdum kalkmaz
Kanı sel olmuş akmaz
Menim sevdiğim güzel
Dönüp yüzüme bakmaz
Gel beri yar gel beri
Sen gönlümün dilberi
Gerdandan akan teri oy
(Uyku girmez gözüme oy)
Koy kadehe ver beri
(Seni sevdim seveli)

Sayfa 34

Eğer arıyorsan burdadır dengin
Nice gönüller var hep engin engin
Belki bunlar senden daha da zengin
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Hepimize başka hal vermiş Allah
Sana da bana da dil vermiş Allah
Gönülden gönüle yol vermiş Allah
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Bir insan insandan ilim de üstün
Ama sen bize hep kinini kustun
Senin fikrin bozuk nedir bu kastın
Haydi dostum sen de gel bu sohbete

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Büyük arıyorsan Allah var büyük
Bir tek ona bizim boynumuz eğik
Gezeriz aşkıyla dünya da seyik
Haydi dostum sen de gel bu sohbete

Gel Birazcık Ara Ver (Gönül)

Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Gel birazcık ara ver
Gözdeki yaşa gönül
Yarın yeni bir gündür
Umutla yaşa gönül

Gel Canım

Geçmez zaman gün aylar
Kader insanı paylar
Görülmemiş olaylar
Gelirmiş başa gönül
Mürşide terstir zahi
Yerde kalmasın ahi
Allah herşeye şahi
Düşme telaşa gönül
Şahballı sorulacak
Sabret sönse de ocak
Olacaklar olacak
Tüm çaban boşa gönül
Kaynak: Hilmi Şahballı

Gel Bu Sohbete
Herkesi hor görüp sakın övünme
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Boş yere boşuna kendin beğenme
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
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Şafak Söktü Yoksun Hala
Ağlarım Ben Yana Yana
Feryadım Vardı Dağlara
Bitmez Tükenmez Yollara
Uçuşan O Martılara
Gözü Yaşlı Analara
O Dağlara O Taşlara Hey
Dayanamam İnanamam
O Sevdiğim Sen Olaman
Yüreğim Hançer Vurdun
Bunun Yapan Sen Olaman Hey Hey
Gel Canım Cananım
Elleri Kınalım Gözleri Sürmelim
Bu Bedenim Sana Bu Yüreğim Sana
Kara Kaşlarına Kurban Hey Hey
Esti Rüzgâr Kor Götürdü
Kalbe Geldi Küle Döndü
Yine Bana Hasret Düştü
Neyleyim Ben Sensiz Gülü
Çıktı Dağlara Dağlara
Yürüdüğün Yollara
Bastığın O Topraklara Hey
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Sayfa 35

Gel De Gör (Ademlerin Başı)
Kaynak: İbrahim Fırat Badan

Gel Çıkalım Tepelerden
Gel çıkalım tepelerden tepeye
Kulak mı dayanır mengüç küpeye
Al yanaklar şekerlenmiş öpmeye
Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar
Doldur doldur istikanı tazele
Kurban olam kapındaki güzele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar
İner kayalardan alır suyunu
Selviye benzettim ince boyunu
Kendi güzel ama bilmem huyunu
Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar
Kaynak: Cemal Alemdar

Gel De Arapgir'e Bir Gör
Yeşerdi ağaçlar ötüşür kuşlar
Geride kaldı soğuklar kışlar
Arpayı, buğdayı dermeye başlar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Dağı taşı yeşillikler bürüdü
Yaylacıklar yaylasına yürüdü
İşini bilmeyen gurbetlerde süründü
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Gozluğun çayı da durucak akar
Gurbette yavrusu olan yollara bakar
Bu yıl gelmezse yeni yıla bakar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynarcanın gözün soğuktur suyu
Arapgir insanının güzeldir huyu
Göldağından çıkar içecek suyu
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynak: Haşim Koç
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Ademlerin başı tacı devlettir
Alnını sorarsan secdeyi haktır
Kaşların kalemi hükmü kudrettir
Ademdedir bütün alem gel de gör
Gözlerini sorar isen cevherdir
Yüzündeki nur da hakkın nurudur
Burun koku alır hüma cennettir
Ademdedir bütün alem gel de gör
Desti vilayettir bilek bil de gel
Hayıra bereket elin ver de gel
İmanı vahdettir düşün gör de gel
Ademdedir bütün alem gel de gör
Adil Ali belin bağla kemer best
Bizi sorar ise zikredici dost
Ayak menzil alır sakın etme kast
Ademdedir bütün alem gel de gör
Kaynak: Aşık Adil Ali

Gel De Gör (Talan Olmuş)
Talan olmuş bak Göle’nin köyleri
Göçü göçe eklemişler gel de gör
Bir de gördüm bizim köyün beyleri
Barhanayı yüklemişler gel de gör
Biri yana yana hayale dalmış
Biri hayalini yollara salmış
Biri burda biri ötede kalmış
Sanki beni beklemişler gel de gör
Gele gele geldim can otağıma
Çıkam dedim Kızılgedik dağıma
Görsen hazan çökmüş yeşil bağıma
Güle suyu dökmemişler gel de gör
Ferman Baba düzenimiz bozuldu
Göçen göçtü göçmeyenler üzüldü
Kısmetimiz gurbet ele yazıldı
Barhanayı sökmemişler gel de gör
Kaynak: Ferman Baba

Gel Derdime Derman Eyle
İlahi mürüvvet senden
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Gel derdime derman eyle
Cemalin gizleme benden
Gel derdime derman eyle
Alemler sultanısın sen
Hem keremler kanısın sen
Rahmeti bol ganisin sen
Gel derdime derman eyle
Rahim sensin Rahman sensin
Gönüllerde mehman sensin
Dertlilere derman sensin
Gel derdime derman eyle
Mahitabım sensin ezel
Döküldü dalımda gazel
Mürüvvet kıl şah Lemyezel
Gel derdime derman eyle
Daimi nicolur halım
Kurudu budağım dalım
Merhamet kıl sen al elim
Gel derdime derman eyle
Kaynak: Aşık Daimi

Gel Derviş Gel Hele
Gel derviş gel hele yabana gitme
Her ne arar isen inan sendedir
Beyhude nefsine eziyet etme
Kabeyse maksudun rahman sendedir
Çöllerde dolaşıp seraba bakma
Allah Allah deyü havaya bakma
Talibi hak isen kitaba bakma
Okumak bilirsen Kuran sendedir
Gayrıdan derdine arayıp çare
Ne varlık verirsin nar ile mare
Cennetten çıktınsa behey avare
Havva'yı aldatan yılan sendedir
Ey Rıza takat yok hakkı inkara
Sen mahrem imişsin didarı yare
Şimdi agah oldum sırrı esrara
Alemi yaratan vicdan sendedir
Kaynak: Rıza Tevfik
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Sayfa 36

Gel Deyi (Çıktım Yücesine)
Çıktım yücesine de seyreyledim ah
Ötüşür bülbüller oy oy gel deyi deyi
Sitk ile baktım da dostun yüzüne
El eder sevdiğim gel deyi deyi
Dost , gel deyi
O dilberler gözlerini süzerler
Dibi dalıp defterini yazarlar
Evvel bizi beğenmiyen güzeller
Şimdi çağrışırlar al deyi deyi
Koçyiğitler gider gelir yazıdan
Yaralılar yatamıyor sızıdan
Akça ceylan kurtulursa tazıdan
Baş kaldırır gider çöl deyi deyi
Kaynak: Ekrem Çelebi

Gel Doru At Gel
Gel doru at gel kulağın çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin edip hünerine bakayım
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Boz Burun'dan aşırayım yolunu
Ham gümüşten kesdireyim nalını
On dilbere işleteyim çulunu
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Baş üstüne komuşlardır bin başı
Görmez misin kanda yatan üleşi
Bunda gafil gezen kesdirir başı
Aman dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Dor'at kimse binmemiştir üstüne
Mail oldum hünerine postuna
Ol Arap'tan berat geldi üstüne
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Kaynak: Köroğlu

Gel Efendim
Bu gönül vuruldu yara kudurdu
Zalim olan beni zehre buyurdu
Ölüm haberimi dosta duyurdu
Dersimin suyunu aş gel efendim

22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Padişahlar astı gonca gülümü
Kesip şu dilimi kırıp kolumu
Bunca dertten görmez oldum yolumu
Şarap ol kabımdan taş gel efendim
Usta eller seni biçer dediler
Toprak seni alır kaçar dediler
Şahını asarsan geçer dediler
Süzülsün gözünden yaş gel efendim
Canıma can katan dostlar yüzüldü
Kurudu ummanlar cihan büzüldü
Kadir-i Garibe mezar kazıldı
Dost zülüm görmekte koş gel efendim
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Gel Efendim Gel (Çün Dilek)
Çün dilek geçmedi sen periruya
Ko ben ağlayayım gel efendim gel
Şemşir-i ahımı kastı aduya
Açıp zağlayayım gel efendim gel
Ben derdi mihnetle çekeyim gamı
Tenhaca ellerle sen eyle demi
Ateş-i hasretle dertli sinemi
Yakıp dağlayayım gel efendim gel
Çün adular seni benden ayırıp
Tatlı canım gibi senden ayırıp
Ben dahi gönlümü senden ayırıp
Gayre bağlayayım gel efendim gel
Arayım akranın dünya yüzünde
Gahi karada gah derya yüzünde
Taşkın sular gibi sahra yüzünde
Akıp çağlayayım gel efendim gel
Ömer'e elverir gelmezse sürür
Varsın aleminde ol eyle huzur
Mübarek hatıra irmesin hutur
Tem ben ağlayayım gel efendim gel
Kaynak: Aşık Ömer

Gel Efendim Gel (Hasretinle Beni)
Hasretinle beni üryan eyledin
Beklerim yolların gel efendim gel
Gönül kuşu kalktı cevlan eyledi
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Sayfa 37

Beklerim yolların ali ali gel efendim gel
Evvel ahir sensin dönmezem senden
Meyl ü muhabbetin çıkar mı candan
Gönül göç eyledi kevn ü mekandan
Beklerim yolların gel efendim gel
Tevarih çoğaldı da hadden aştı
Urum sofuları bildiğin şaştı
Şimdi gayret Şah-ı Merdan'a düştü
Gözlerim yolların gel efendim gel
(Ek Dörtlük)
Urum sufileri bildiğin şaştı
Rakipler çoğaldı pek hadden aştı
Şimdi gayret Şah-ı Merdan'a düştü
Gözlerim yolları gel efendim gel
Horasan'dan kalktı Hind'i yararak
Top top olmuş hariciler kırarak
Bendelerin Şah'ına yalvararak
Beklerim yolların gel efendim gel
Bozuldu yolcular yollarda kaldı
Ayin erkan gitti dillerde kaldı
Bendelerin zayıf hallerde kaldı
Beklerim yolların gel efendim gel
Pir Sultan'ım Allah Allah diyelim
Gelin nikabını elden koyalım
Takdir böyle imiş biz ne diyelim
Beklerim yolların gel efendim gel
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Ellikten Ellikten
(Ah ah) Gel ellikten ellikten
Su gelir mezerlikten
Sararmışsın solmuşsun
Besbelli güzellikten
(Ah ah) Ellik üstü şıkırdım
Bülbül gibi okurdum
Ne dedim de darıldın
Duvar gibi yıkıldım
(Ah ah) Ellik yarim uyumaz
Cilvesine doyulmaz
Çeyrek verdim almıyor
Lira şimdi bozulmaz
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Kaynak: Kemal Sarısözen

Gel Ey Aşık Bu Bir Esrar-ı Hak'tır
Gel ey aşık bu bir esrar-ı Hak'tır
Erenlerin yolu söz ile değil
Muhabbet bir ekin yeşertmek
Oğlan uşak mahbub kız ile değil
Kuş misali bir çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içer kanarsın
Ayn-el yakın Hakk'ı gördüm sanarsın
Bu kafada gördüceğin göz ile değil
Bir kafada bin bir türlü sadde var
İçecek var içmeyecek var bade var
Dört kapı içinde kırk kat cadde var
Hemen gitticeğin iz ile değil
Yol gizlidir sadık yoldaş içinde
Nesne hasıl olmaz sert taş içinde
Hakk'ı gören görür az yaş içinde
Yetmiş seksen doksan yüz ile değil
Katibi'm bir pirden nasihat aldık
Menaref sırrından haberdar olduk
Katreden katreye ummana daldık
Karıştık çoklara az ile değil
Kaynak: Aşık Veysel

Gel Ey Dostum
Aç artık dost kollarını
Gel ey dostum yavaş yavaş
Yol karlık gözüm görmez
Gel ey dostum yavaş yavaş
(Bağlantı)
Haydar-ı şah senin adın
Bilirim sende muradım
Çok peygambere uğradım
Gel ey dostum yavaş yavaş
Bir su içtim derin gölden
Hiç ayrılmam ben bu yoldan
Arif olan anlar halden
Cahillerden bilen yoktur

Sayfa 38

Pir Sultan'ım konar göçer
Halini bilene açar
Misafirler gelir geçer
Eğlenip de kalan yoktur
Bağlantı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Ey Katip (Ağır Ağır)
Gel ey katip gel de otur yanıma
Yare birkaç satır yaz ağır ağır
Bahtın kalemini batır kanıma
Bitiyor bağrımda yaz ağır ağır
Uymazken dizlere dağlarda ahu
Ne oldu bizlere düzlerde yahu
Ne de çabuk sustu o çağlayan su
Bağlıyor bağrımda buz ağır ağır
Hele bir sona bak bir de evvele
Donmuş Jale lale durmuş velvele
Bir daha geçmez o bahar yaz ele
Başlıyor bağrımda güz ağır ağır
Bazen güneşli de gölgeli bazen
Derken de yetişti yeşile hazan
Bozarıp da olduk biz aynı hozan
Küllüyor bağrımda köz ağır ağır
Bırak ey Zevraki firak sözleri
Kızlara oynadın kızıl kozları
Ara ki bulasın pembe tozları
Buğluyor bağrımda göz ağır ağır
Kaynak: Aşık Zevraki

Gel Ey Talib
Gel ey talib sen bu esrarı hak bil
Erenlerin hali söz ile değil
Muhabbet bir tohum atıp yeşertmek
O da oğlan uşakı zile değil
Fevziya bir pirden nasihat aldın
Menarif sırrına dün vakıf oldun
Katreden katreye ummana daldın
Çoklara kavuştun az ile değil

Bağlantı
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Kuş misali bir çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içeri kanarsın
Eynel yakın hakkı gördüm sanarsın
O da bu gördüğün göz ile değil
Yol gizli sıtkıyle yoldaş içinde
Birşey nasıl olmaz kallaş içinde
Hakkı gören görür az yaş içinde
O da seksen doksan yüz ile değil

Sayfa 39

Çaresiz bırakma beni noğlur gel gayrı
Azrail çevremde dolaşıp gezer
Ölüm defterine ismimi yazar
Nazlı yar küsmüş nişanı bozar
Zalım yar ölüyorum artık gül gayrı

Kaynak: Ali Atıcı

Garip Kasım feryat etme duyulmaz
Azmış yaraların hiç şifa bulmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Dostun düşman olmuş bende bil gayrı

Gel Ey Zahit

Kaynak: Kasım Karşı

Gel ey zahit bizim ile çekişme
Hakk'ın yarattığı kul bana neyler
Kendi kalbin arıt bize ilişme
Bendeki küfr sendek'imana neyler

Gel Gayri (Kara Gözlüm)

Zahit sen bu sırra erem mi dersin
Erenler halinden bilem mi dersin
Mescit hak meyhane haram mı dersin
Hak olan mescide meyhane neyler
Zahit sen bu yola diken ekersin
Hatıra dokunur gönül yıkarsın
Yüküm vardır deyü zahmet çekersin
Yavuz baçcı yüksüz kervana neyler
Sekiz derler şol Cennet'in kapısı
Hakk'a doğru açılırmış hepisi
Korkusun çektiğin Sırat köprüsü
Onu doğru geçen insana neyler
Pir Sultan Abdal'ım er haksın er hak
Münkir olanlardan ıraksın ırak
Kurdun işi namert lokmasın yemek
Hak için adanan kurbana neyler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Gayrı (Nazlı Yar Senden)
Nazlı yar senden bir dileğim var
Gözletme yolları noğlur gel gayrı
Göz göz olmuş yaralarım sızılar
Bekletme yolları noğlur gel gayrı
Nice umutlarla sana bağlandım
Yıllarca bekleyip hasretinle yandım
Tahammülüm kalmadı çaresiz kaldım
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Kara Gözlüm Bu Ayrılık Yetişir
İki Gözüm Pınar Oldu Gel Gayri
Elim Deyse Akan Sular Tutuşur
İçim Dişim Yanar Oldu Gel Gayri
Ayların Sırtında Yıllar Taşındı
Sanmaki Garibi Eller Düşündü
Bebekler Evlendi Yollar Aşındı
Kozalaklar Çınar Oldu Gel Gayri
Hesap Et Gideli Sen Gurbet İle
Otuz Ay Tutuldu Kolay Mı Dile
Hapisler Sürgünler Esirler Bile
Sılasına Döner Oldu Gel Gayri
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Gel Gece Gece
Dün gece bir güzel gördüm düşümde
Savurmuş saçları gezer dolaşır
İncidir dişleri her gülüşünde
Gerçek mi yalan mı aklım karışır
Uyanıp kalkınca yanımda olsa
Düşüme değil de koynuma gelse
Biraz cilvelenip yüzüme gülse
Sevincim göklere arşa ulaşır
Gözüm yolda artık dedim bilesin
Düşüme de olsa gene gelesin
Ceylani'yi zaman gelip bulasın
Güzele sözünde durmak yaraşır
Kaynak: Aşık Ceylani
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Gel Gel
Yaralandım dört bir yandan
Şu halimi sormaya gel
Issız kaldım bir odada
Hallarım görmeye gel
N'olur birgün görmeye gel
Arı her çiçekten eder balı
Derbeder edermi gülü
Ağaçlarım oldu çalı
N'olur bir su vermeye gel
Hallarımı sormaya gel
Kaynak: Dursun Özdil

Gel Gel (Gel Efendim El Çek)
Gel efendim el çek fani dünyadan
Bu murdarı sevme bezara gel gel
Çok talip rakibi rüsva eyledi
Yitirdi her birin hezara gel gel
Hezarın çeşmini yurhap eyledi
Nice yiğitleri turap eyledi
Nicenin köşkünü harap eyledi
Encamın fikredip bu zara gel gel
Bu zar ile yaşar isen yüz seksen
Ahir olacaksın hak ile yeksan
Karun u devlete eğer göz diksen
Çeker seni zemin o zırra gel gel
Zırr-i zemin düşün bir kalbi saf ol
İncitme kimseyi kamil arif ol
Bu remzi derd eyle söze sarraf ol
Matahın satın al pazara gel gel
Pazarın yanıldın ahvalın bozuk
Tarıkın azdırdın hayıfsın yazık
Ne tertip eyledin neyin var azık
Birgün çağırırlar mezaar gel gel
Mezardır ahretin evvel ki babı
Orda yardım etsin ol hak cenabı
Rabbin küm Nebin kim olan hitabı
Münkirine cevap ikrara gel gel
İkrarın sadıksa baktırır cana
Kalbi ruşen olur vasfı her yana
Biner burakını gider meydana
İşaret zümresin ibrara gel gel
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İbrar zümresinde hak olmuş razı
O divanda bizzat kendidir gazi
Emmeyi sorar ol muştak bir gazi
Günahkara ferman kenara gel gel
Kenarda kalırlar yüzü karalar
Yalvarır hellaka ol biçareler
Haktan olmaz ise affa çareler
Çeker zebaniler finara gel gel
Finarı esharda bulan necati
Sağ yanımdan gelir anım beratı
Kim kaldı resula çok çok selatı
Emrolur Ahmed-i Muhtara gel gel
Ahmed-i Muhtar bize eyle şefaat
Farz-ı eda edip kim kaldı sünnet
Ne güzel makamdır makam-ı cennet
Söyle dilim tevhit ezkara gel gel
Ezkar-ı tevhide olma avare
Vasili hak olur kul vara vara
Mahcuh'um umut ol perverdigara
Davet et kulunu didara gel gel
Kaynak: Aşık Mahcubi

Gel Gel (Size Diyem Size)
Size diyem size canım kardeşler
Bu hasretlik bizi ebedi haşlar
Dağıldı köyümüz başladı göçler
Güzel köyüm viraneye döndü gel
Al yeşil bürünmüş çiçekli dağlar
Ayrılmış yurdundan ah çekip ağlar
Bağbanı el çekmiş virandır bağlar
Bülbüller uçup da baykuş kondu gel
Köyümüzü bozan cazı fetvası
Zulüm yağsa ona daha da azı
Köye sebep olan birkaç yobazı
Hasretlikten bağrım nara yandı gel
Köyüm Yalnıçağaç nahiyem Kötek
Dağıldı köyümüz biz nasıl edek
On beş nüfus ile ne yana gidek
Fakirlik boynuma kötü bindi gel
Kaynak: Aşık Fazıli
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Gel Gidelim Behey Gönül
Gel gidelim behey gönül
Karanlıktan nura doğru
İki cihanın güneşi
Ol ulu servere doğru
Aşktan büyük dava yoktur
Başka yolda fayda yoktur
Sevgi vardır kavga yoktur
Dost Mevlana pire doğru
Poyrazoğlu görüyorum
Gah koşup gah duruyorum
Adım adım yürüyorum
Her adım mezara doğru
Kaynak: Aşık Poyrazoğlu

Gel Gidelim İlimize
Dön Hasan'ım döndü beyler
Gel gidelim ilimize
Döne Hatun minnet eyler
Gel gidelim ilimize
Bahçelerde biter yonca
Boyu uzun beli ince
Mühlet ver eğri kılıca
Gel gidelim ilimize
Yeter çok incittin canı
Artırdın şöhreti şanı
Köroğlu'nun genç aslanı
Gel gidelim ilimize
Kaynak: Köroğlu

Gel Gidelim Sevdiğim
Gel gidelim sevdiğim
Çiçekli yaylalara
Her ikimiz sevdalı
Bakarız aynalara
Her ikimiz sevdalı le le
Bakarız aynalara
Yağmur yağar süzülmez
Yollar çamur geçilmez
Gel gaçalım sevdiğim
Böyle bekar gezilmez
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Gel kaçalım sevdalım le le
Böyle bekar gezilmez
Atımın zencirini
Suya batıramadım
Şu divane gönlümü
Yola getiremedim
Şu divane gönlümü le le
Yola getiremedim
Kaynak: Yöre Ekibi

Gel Gidelim Uzaklara
Gel gidelim uzaklara sevdiğim
Bizi söylesinler ellere karşı
Eğil bir yol al yanaktan öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı
Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Uğruna koymuşum canı sevdiğim
Bana verirler mi seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
Malım mülküm hep yoluna koymuşum
Kaç yıl oldu seni böyle sevmişim
Her ağızdan senin methin duymuşum
Gel de sevişelim ellere karşı
Dünya benim olur yari gördükçe
Rahmeylemez bende-i zarı gördükçe
Kışım bahar olur seni gördükçe
Ruhsati sevinir ellere karşı
Kaynak: Mehmet Erenler

Gel Gidelim Uzaklara Sevdiğim
Gel gidelim uzaklara sevdiğim
Bizi söylesinler ellere karsı
Eğil bir yol bal dudaktan öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı
Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Uğruna koymuşum canı sevdiğim
Bana verirler mi seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
Malım mülküm hep yoluna koymuşum
Kaç yıl oldu seni böyle sevmişim
Her ağızdan senin methin duymuşum
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Gel de sevişelim ellere karşı
Dünya benim olur yari gördükçe
Rahmeylemez bende zarı gördükçe
Kışım bahar olur seni gördükçe
Ruhsati sevinir ellere karşı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gel Göçelim Gönül
Bozuldu dünyanın lezzeti tadı
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Sevginin saygının kalmadı adı
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Gerçeğe değer yok soytan gözde
Ahlaklar bozuldu rezalet dizde
Edep haya kalktı kalmadı yüzde
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Arifler azaldı kalmadı kamil
Hani sohbet ehli nerde ehl-i dil
Her ne arar isen bir güruh cahil
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Bari sen idrak et gerçekte düşün
Dününden beter geliyor hergünün
Burda yeri kalmadı Nesimi'nin
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Kaynak: Nesimi Çimen

Gel Gönül (Sor)
Gel gönül hüsnü halini bir bilir yarana sor
Bab-ı aşkın miftahını bir sahip irfana sor
Her tabip aşka yar olmaz ondan sorma ilacı
Suret hal derler masaldır hikmeti Lokman'a sor
Çekmeyen gafil ne bilsin nar-ı aşkın kıymetin
Çekmeye takat mı kaldı ben bu aşkın zahmetin
Gel sineme kıl temaşa sinemde bağı zeytin
Bağı hüsnün güllerini sümbül ü reyhana sor
Bir kalender meşrebiyem aynımda şal-ı aba
Ben bu aşkın abdalıyım nur u sırrı merhaba
Zülfü canana dokunma lütfeyle bad-ı saba
Sineyi ab u hayatı mürşid-i merdana sor
Der ki aşık gam yemezem gün bugün ferdalara
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Geç geçende dem bu demdir düşme boş sevdalara
Nesimi'yem ibret olsun aşık-ı rüsvalara
Görenlerden ayrı düştüm durağı devrana sor
Kaynak: Sadık Hüseyin Dede

Gel Gönül Cahilin Yanına Varma
Gel gönül cahilin yanına varma
O bilmez halinden şaşırır seni
Türlü türlü hülya içinde durma
Hayal deryasından taşırır seni
Bakma uzaklara gel gör yakını
Avcı isen boşa atma okunu
Namert metahından tutma yükünü
Anlamaz tuzağa düşürür seni
Dost İpek söylerim bitmez ah u zar
Kendini bilmezden hep gelir zarar
Yalvarırsan bari kamile yalvar
Ondan zarar gelmez pişirir seni
Kaynak: İsmail İpek

Gel Gönül Dünyaya Eyleme
Gel gönül dünyaya eyleme ülfet
Nice arifanîar gitti gelmedi
Terkeyle elinde var iken fırsat
Nice hub zamanlar gitti gelmedi
Hulusu kalb ile sev yaradanı
Kün demekle halk eyledi cihanı
Muhammed Mustafa canların canı
O nuru süphanlar gitti gelmedi
Hiç çıkmıyor derunumdan hayali
İsmile müsemma buldu kemali
Ebubekir Ömer Osman-u Ali
O ehli Kur'anlar gitti gelmedi
Cümle din kardeşi olmuştur razı
Ederim ruzu şeb Hakka niyazı
Hamza Ebamüslim Battal-ı Gazi
O şanlı sultanlar gitti gelmedi
Gördün mü dünyada eğlenip kalmış
Saraylar yaptırıp bermurad olmuş
Bir gün de derler ki Ruhsatı ölmüş
Nice şairanlar gitti gelmedi
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Sayfa 43

Efendim gül yüzlüm tabibim
Kaynak: Aşık Ruhsati
Kaynak: Müslüm Sümbül

Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine 1
Gel gönül gidelim aşk ellerine
Muradın yar ise bir tane yeter
Fikir kıl ettiğin emellerine
Hevayı cevreyle efsane yeter
Kim aldı felekten muradınca kam
Olmuşum dünyada bir zar u bednam
Bülbülüm dillerde ağır ül encam
Vakit geçirmeye virane yeter
Beyhude işlerin terkeyle mutlak
Küllü men aleyha fan dedi hak
Cihan baki değil hikmetine bak
Bu bir söz arife bahane yeter
Turabi gel özüm pay-i mal eyle
Rah-i erenlerden hasb-i hal eyle
Şu fani dünyayı bir hayal eyle
Geçen geçti gelen nişane yeter
Kaynak: Behiye Zorlu

Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine 2
Gel gönül gidelim aşk ellerine
Muradın yar ise bir tane yeter
Fikreyle kıldığın amellerine
Havayı cehline efsane yeter
Havayı cehline efsane yeter
Efendim gül yüzlüm tabibim
Meyli dünya kılıp olma bednam
Kim aldı felekten muradına ekam
Ölüm var mı yok mu anırı encam
Vakit geçirmeye virane yeter
Vakit geçirmeye virane yeter
Efendim gül yüzlüm tabibim
Turabi özünü payımal eyle
Erenler yolunda kesbi hal eyle
Şu fani dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
Gelip konan göçtü nişane yeter
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Gel Gönül Giy Hırkayı
Gel gönül giy hırkayı
Fakirlerin üstü olmaz
Bir meydanda mey olmaysa
O meydanın mesti olmaz
Yeşil olmaz yanan kömür
Gevher vermez kara demir
Yüzbin defa etsin çamur
Derya kumu testi olmaz
Veli'm derki derdim yüzdür
Bu mihnetler bize azdır
Ululardan kalma sözdür
Düşenlerin dostu olmaz

Gel Gönül Gurbete Gitme
Gel gönül gurbete gitme
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Şam-ı şereftir zatımız
Yürüktür bizim atımız
Gurbet elde kıymetimiz
Ya bilinir ya bilinmez
Karacaoğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yar dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz
Kaynak: Karacaoğlan

Gel Gönül Kimsenin Aybına Bakma
Gel gönül kimsenin aybına bakma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Arif ol cihanda bir gönül yıkma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Daim aşk atına bin de atlı gez
Edep öğren erkan öğren otlu gez
Gönül yıkma halk içinde tatlı gez
Sakın ey sevdiğim değme gönüle
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Yoldaş eyle iman gibi dostunu
Amel kazan aramazlar aslını
Turap ol ki çiğnesinler üstünü
Hâk ol ey sevdiğim değme gönüle
Cihad eyle ki günahların tartasın
Bir amel kazan ki Hakk'a yetesin
Şar gibi her gördüğün örtesin
Pir ol ey sevdiğim değme gönüle
Kul Himmet dilimde zikrim Muhammed
Aşk dolusun içtim Hüda'ya minnet
Dinar ile satın alınmaz cennet
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Kaynak: Kul Himmet

Gel Gönül Mülküne Gir
Gel gönül mülküne gir nazar eyle
Muhabbet arz eder hallerimiz var
Ayin-i cemde bugün aşk pazarında
Hakka gider doğru yollarımız var
Rehberim Muhammet mürşidim
Ali Hacım Sultan On İki İmam gülü
Gönüller atası şah Kızıl Veli
Okurum ismini dillerimiz var
Müminin kabesi gönül evidir
Kudret hazinesi hakkın yeridir
Pirim cansız duvadarı yürütür
Balım Sultan gibi ballarımız var
Aşık olan canlar yolunu tanır
Gerçekler çırağı sabah uyanır
Bu pir meydanıdır açlar doyurur
Susuzu kandırır göllerimiz var
Kırklar meclisinde Selman içinde
Fatma Ana huri gılman içinde
Ayin-i cemde bugün devran içinde
Derun Abdal gibi kullarımız var

Sayfa 44

Her kim sabreyledi gardaş
Maksudu buldu (Visali buldu)
Elber birgün gelir gardaş şaduman olur efendim

Tevekkül babında gardaşara ah seni
Namerde sevdiğim açma nihanı efendim
Gönül vezneyledi gardaş köhne cihanı
Görmedim bir kimse gardaş merdefzan olur efendim
Kaynak: Hasan Güvendi

Gel Gönül Seninle
Gel gönül seninle bir ant edelim
Bu zalım vatanda kalmamasına
Gani bundan dera yurduna göçelim
Bağlasınlar beni salmamasına
Yandım ey gaziler yandıkça yandım
Her dostun sözüne inandım kandım
Gayrı el sözünden bezdim usandım
Giderim gurbete gelmemesine
Kim ister gurbeti ıssız çölleri
Su toprak gezdirir garip kulları
Bir kırık saz ilen gurbet elleri
Yaslan Al'İzzete ölmemesine
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Gel Gör Beni (Hastalandım)
Hastalandım her tarafım sızılar
Gel benim yanıma gel gör hele gör
Madem sağlığımda gelip görmedin
Cenazem kılınır gel gör hele gör
Mezarıma gelip bir an ağlama
Ölmüş diye karaları bağlama
Yüreğim taş odunu dağlama
Sen de gel yanıma gel gör hele gör

Kaynak: Sofyalı Süleyman Haki

Sümmani'yem bak cesedim görüldü
O dünyada sorgu sual soruldu
Sanma bir daha da geri dönüldü
Ahirette beni gel göre hele gör

Gel Gönül Sabreyle

Kaynak: Aşık Sümmani

Gel gönül sabreyle gardaş çile dolmamış
Erersin visale bir zaman olur efendim

Gel Gör Beni Aşk Neyledi
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Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Akar suların çağlarım
Dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anuban ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi
Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi
Ben yürürüm ilden ile
Şeyh anarım dilden dile
Gurbette halım kim bile
Gel gör beni aşk neyledi
Mecnun oluban yürürüm
O yari düşte görürüm
Uyanıp melül olurum
Gel gör beni aşk neyledi
Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Kaynak: Yunus Emre

Sayfa 45

Ko kınasın iller bizi
... biz
Eğer zahirde batında
Görünen her sıfatında
Cevahir sarraf katında
Nadan yanında puluz biz
Pir Sultan'ım ne ağlarsın
Gözünden kan yaş dağlarsın
Sen bizden ateş umarsın
Yanmış üfrülmüş külüz biz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel güzelim uzat bana
Gel güzelim uzat bana
Eli benden esirgeme
Dokunayım saçlarına
Teli benden esirgeme
Güzel yüzün benzer aya
Boşu boşuna sürünme boya
Sarılayım doya doya
Beli benden esirgeme
Ben görürüm özü peki
Sanma beni körün teki
Koklayayım yüzündeki
Gülü benden esirgeme
Zaten içim dışım yara
Üzme beni kıra kıra
Gezeyim hep peşin sıra
Yolu benden esirgeme
Kaynak: Yusuf Gül

Gel Güzelim Kaçma Benden
Gel güzelim kaçma benden
Yad değiliz bülbülüz biz
Biz yol ehli kardaşlarız
Erkan içinde yoluz biz
Söyleşelim halden hale
Dilleşelim dilden dile
Biz gezeriz ilden ile
Taze açılmış gülüz biz
Gel söyleşelim bu sözü
Hakk'a edelim niyazı
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Gel Ha Böyle Bu Yana
Sen orada ben burda
Biraz yakın olalum
Dal ilen asma gibi
Birbirini saralum
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana
Senin için diktirdum
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Kadifeden minderi
Çek altına da otur
Okaybana anderi
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana

Sayfa 46

Gökte uçar huma kuşu
Bilmeyenler atar taşı
Enginlik gönülün işi
Engin ol gönül engin ol
Teslim Abdal özüm haktır
Sözümün yalanı yoktur
Engin söyle büyüklüktür
Engin ol gönül engin ol

Yak ateşi ateşi
Kızsun ocağun taşi
Ateşlerden çıkmasun
E kız babanun başi

Söz: Teslim Abdal

Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana

Seher yeli selam söyle yarime
Gel hele de gülüm gel hele
Beni kula kul eyledi bu sene
Gel hele de gülüm gel hele

Kaynak: Naci Narzioğlu

Değme kuşlar konmaz iken dalıma
Gel hele de gülüm gel hele
Gurbet eli yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele

Gel Ha Gel Ha
Suyun mu kurudu ey kahpe felek
Gülüp oynadığın günler gel ha gel
Yaz bahar ayında dereler gibi
Koşup çağladığın günler gel ha gel gel
Yavru ceylanıdım çölde gezerdim
Yeşil ördeğidim gölde yüzerdim
Sarp kayadan şahinlere benzerdim
Pervaz bağladığım günler gel ha gel gel
Mahzuniden erenlerin hasından
Gönlümüz kavruldu dostluk yasından
Hacıbektaş gibi pir kapusundan
Düşüp ağladığım günler gel ha gel gel
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gel Ha Gönül Havalanma
Gel ha gönül havalanma
Engin ol gönül engin ol
Dünya malına güvenme
Engin ol gönül engin ol
Şu dünyanın hali böyle
Yalan yahşi geçer şöyle
Söyledikçe engin söyle
Engin ol gönül engin ol
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Kaynak: İzzet Savaş

Gel Hele (Seher Yeli Selam Söyle)

Hasretin acısı bağrımı deler
Gel hele de gülüm gel hele
Nedendir ki ben ağlarım el güler
Gel hele de gülüm gel hele
Ne bir mektup gelir ne haber salar
Gel hele de gülüm gel hele
Postaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele
Aşığın sinesi benzer sazına
Gel hele de gülüm gel hele
Geceleri uyku girmez gözüme
Gel hele de gülüm gel hele
Takatim yok sular indi dizime
Gel hele de gülüm gel hele
Hastaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele
Kaynak: Behlül Alkan

Gel Hele (Uzaktan Gelmişim)
Uzaktan gelmişim bir su ver bacı
Yolcu yolun bulamıyor gel hele
Ben köyüme niye oldum yabancı
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İnsan özle dolamıyor gel hele
Niye tütmez bacaların dumanı
Sanki vurmuş köye Nuh’un gümanı
Konu komşu helalleşme zamanı
Kalburunu elemiyor gel hele
Hani bu pınara inen ceylanlar
Bu köy benim köyüm diyen insanlar
Bu nasıl bir yazı söyleyin canlar
Hiçbir silgi silemiyor gel hele
Akıl ermez bu gurbetin göçüne
Dolandım da düştüm pegler içine
Söyle bacı bu toprağın suçu ne
İnsan nefes alamıyor gel hele
Meram Suyu aka aka durulmuş
Bir başına dura dura yorulmuş
Sanırsın ki insanlara darılmış
Çayır çimen sulamıyor gel hele
Asker’in kapıda on oğlu vardı
Çolak’ın ardında koca duvardı
Bin belayı bir nefesle savardı
Kimse haber alamıyor gel hele
Neyin esirgedi bu koca doğa
Göçe öncü oldu bak Bektaş Ağa
Ataların can verdiği toprağa
Nesil sahip çıkamıyor gel hele
Boşa koysam dolmaz dolusu almaz
Gurbete göçenler bir daha gelmez
Bu gidişle köyde hiç insan kalmaz
Göçün tutan kalamıyor gel hele

Altmış üçün yazı ben düştüm zara
İşimden gücümden oldum avara
Tuttum barhanamı çıktım yollara
Göçen geri dönemiyor gel hele
Su başında abdestini almadan
Kulaklara ezan sesi dolmadan
Üç beş kişi bir cemaat olmadan
İnsan namaz kılamıyor gel hele
Ferman Baba bu yoksulluk bir bela
Saldım barhanayı üç günlük yola
Malı mülkü sattım gitti bir pula
Başka bir şey dilemiyor gel hele
Kaynak: Ferman Baba

Gel Hele De Gülüm
Yar diye canımdan yakın sandığım
Gel hele de gülüm gel hele
El gibi uzaktan bakma sevdiğim
Gel hele de gülüm gel hele
Hasretin derdinden yeter yandığım
Gel hele de gülüm gel hele
Bu garip gönlümü yıkma sevdiğim
Gel hele de gülüm gel hele
Kömür gözlüm yıktın gönül bendimi
Gel hele de gülüm gel hele
Senin için harap ettim kendimi
Gel hele de gülüm gel hele
Bir ikene bin eyledin derdimi
Gel hele de gülüm gel hele
Köz atıp bağrımı yakma sevdiğim
Gel bele de gülüm gel hele

Kan ağlıyor Hoştülbent’in taşları
Tüm köylüler olmuş göçmen kuşları
Nurettin Hoca’nın can kardeşleri
Birbirini bulamıyor gel hele

Kaynak: Behlül Alkan

Ne güzelmiş bizim köyün insanı
Anlaşılır her bir sözde lisanı
Ben gurbete saldım bacı beş canı
Yüreğimi bölemiyor gel hele

Gel hoca bizlere ilmini satma
Hak mihman olduğun yeri bildin mi
El ayıbın görüp günaha batma
Felek dolabında zarı bildin mi

Mevlam kılsın günümüzü nazara
Göz eyledik her yıl azar azara
Bir ev daha göçecekmiş pazara
Göçmeyenler gülemiyor gel hele

Evvel kapı şeriattır girerler
Tarikatta gonca güller dererler
Canlar menziline orda ererler
Acep menziline erebildin mi
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Şeriat dildedir tarikat canda
Gönül dost evinde mihmandır onda
Bunca velilerin mekanı kanda
Hakikat ilinde sırrı bildin mi
Kul Hüsey'n'im kemter nedir çaresi
Ne kadardır arşın kürkün arası
Uyumuşken yüreğimin yarası
Ey hoca sızlattın sarabildin mi
Kaynak: Kul Hüseyin

Gel İkimiz Bir Döşeğe Girelim
Gel ikimiz bir döşeğe girelim
Bizi zemmeyleyen ellere karşı
Eğil bir yol dudağından öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı
Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Oğruna koymuşum canı sevdiğim
Sözünen virmezler seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
Malım mülküm cümle virem sevdiğim
Yoluna virmişim seri sevdiğim
Bağ bağçem feda korum sevdiğim
Seyrine doymayan güllere karşı
Her vakit mihnete yüzüm sürdükçe
Ol hüsnün bağına tenha girdikçe
Yaz bahar olurum seni gördükçe
Ruhsati karışmam sellere karşı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gel İmdi Oku
Gel imdi oku ol Ümmül Kitab-ı
Gözü ile görmüş var mıdır Hakk'ı
On iki bahçede kırk sekiz kapı
Daim hizmetinde duran kul nedir
Başlayım yoluna ben de Ali'nin
Duası makbuldür gerçek velinin
Üçyüz altmış altı selvi dalının
Budağında açan iki gül nedir
Sana mana verdim sen de al imdi
Eğer arif isen sen de bil imdi
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Ezelden Cennet'te sen de bu imdi
Bir kandil içinde iki nur nedir
Pir Sultan Abdal'ım çağır ya Gani
Veren Allah yine alır ol canı
Gönül bir gemidir akıl dümeni
Akıl dümen ya söyleyen dil nedir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Kalbime Gir
Uzanan selvinin dalı gibisin
Görmek ister isen gel kalbime gir
Arının bin çiçek balı gibisin
Tatmak ister isen gel kalbime gir
Gürül gürül suyun akışı sende
Dokunan halının nakışı sende
Seven sevilenin bakışı sende
Görmek ister isen gel kalbime gir
Açmış yediveren güle benzersin
Aşkla yanıp biten küle benzersin
Şeyda bülbüldeki dile benzersin
Duymak ister isen gel kalbime gir
Adil mi Ali mi söyleyen sesin
Yakıyor sinemi değen nefesin
Yıllar yılı yine sen benimlesin
Bulmak ister isen gel kalbime gir
Kaynak: Aşık Adil Ali

Gel Karşıma Görün
Gel Karşıma Görün Kimsin Nerdesin
Neden Köşe Bucak Saklanıyorsun
Bilmem Burda Bilmem Başka Yerdesin
Yine Üstümüzde Haklanıyorsun
Meleklerin Vardır İki Kanatlı
Hızırların Vardır Bilmem Kaç Atlı
Zemzem Suyun Akar Tatlı Mı Tatlı
Bir Damla İçirip Kandırıyorsun
Kardeşi Kardeşe Vurduruyorsun
Umulmadık Sual Sorduruyorsun
Kitaplar Gönderip İnsanoğlunun
Aklını Başından Aldırıyorsun

22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Dünyanın Üstü Var Ama Altı Neresi
Üç Beş Gün Yaşarız Şunun Şurası
Eroğluyum Çeker Çeker Aşkın Çilesi
Cehenneme Atıp Yandırıyorsun
Kaynak: Kemal Eroğlu

Gel Seni Bir Öpeyim
Kim ola bu güzel kız giriverdi oyuna
Güneş de gülümsedi işveli endamına
Gel seni bir öpeyim
Öpüver sen de beni
Şahit olsun el alem
Şahit ol sende emi

Sayfa 49

Doyamadım şu dünyanın tadına
Aşık oldum Muhammed'in adına
Kerem Dedem gibi aşkın oduna
Yana yana kül olalım sevdiğim
Kul Mehmet Üstadım nedir çareler
Göz göz oldu sızılıyor yareler
İkimizi bir kefene sardılar
Bir kabirde sır olalım sevdiğim
Kaynak: Yüksel Yıldız

Gel Seninle Bir Kararda 2

Şarkılar okuyayım sana güzel meleğim
O incecik belini yüzükten geçireyim

Gel seninle bir ahd'aman edelim
Hal evinde har olalım sevdiğim
Bağlanalım bir ikrara duralım
Yaradan'a kul olalım sevdiğim

Çıkıver pencereye
Aman görmesin anan
Mercanköşkün su ister
Versene maşrapanlan

Doyamadım bu dünyanın tadına
Aşık oldum Muhammet'in adına
Kerem Dedem gibi aşkın oduna
Yana yana kül olalım sevdiğim

Çapkın çapkın salınma açılma pupa yelken
Sırçadandır yüreğim kırılır orta yerden

Dost cemalin yüzün gören hac'oldu
Kabeyi tavaf eylemek nic'oldu
Sevip sevip ayrılması güç oldu
Mahşerecek bir olalım sevdiğim

Gel seni bir öpeyim
Kaç git hemen ardından
Komşular göremesin
Yandığını sevdamdan
Uzun boylu narin bey
Tatlı esintim benim
Alem bilir aşkını
Kostak yürü çelebim
Sen ballı üzüm olsan
Ben olayım salkımın
Sen öp beni dudaktan
Ben o gül yanaktan
Kaynak: Muammer Ketencioğlu

Gel Seninle Bir Kararda 1
Gel seninle bir kararda duralım
Alevinde har olalım sevdiğim
Bağlanalım bir ikrarda duralım
Yaradan'a kul olalım sevdiğim
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Gel seninle bir salaha çıkalım
Enginlerden uğrun uğrun bakalım
Garip bülbül gibi kanat kalkalım
İntizarda bir olalım sevdiğim
Kul Himmet Üstadım nedir çareler
Göz göz oldu sızılıyor yareler
İkimizi bir kefene saralar
Bir kabirde sır olalım sevdiğim
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Gel Seninle Danışalım 1
Gel seninle danışalım sevdiğim
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola çıkarsa kişi
Yanılır yollarda şaşar mı şaşar
Altın ile tunç bir olur mu kabul
Kamil ile konuş olursun kamil
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Cahilden uzak dur olursun cahil
Ummadık taş başa düşer mi düşer
Ehl-i marifetten olsa bir kişi
Keremdir ihsandır hep onun işi
Dost elinden dolu içse bir kişi
Kırklar meydanında coşar mı coşar
İrfani'yem der ki bu da böyle olur
Kişi ettiğini eliyle bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar
Kaynak: Durmuş Çetinkaya

Gel Seninle Dost Olalım
Kaçma benden uzaklara
Gel seninle dost olalım
Sakın düşme tuzaklara
Gel seninle dost olalım
Görünüyorsun ben gibi
Aynı varlığım sen gibi
Bir baş gibi beden gibi
Gel seninle dost olalım
Ben senden değilim ayrı
Ayrı görüp olma sayrı
Şu ikilik bitsin gayrı
Gel seninle dost olalım
Dostluk herşeyden uludur
Dostluk erdemlik doludur
Bu yol esenlik yoludur
Gel seninle dost olalım
Daimi'dir ozanımız
Dosta fedadır canımız
Kindir bizim düşmanımız
Gel seninle dost olalım
Kaynak: Aşık Daimi

Gel Sevdiğim
Gel sevdiğim artık bir karar eyle
Kesme muhabbeti aralanmasın
Şu sadık dostuna merhamet eyle
Aramızda dağlar sıralanmasın
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Sayfa 50

Siyah saçlarını ör kement eyle
İstersen vur beni ister kul eyle
Bir ben deyim bir de sen söyle
Kesme muhabbeti aralanmasın
Kaynak: Deniz Kızılgün

Gel Sevdiğim (Var M'ola)
Gel sevdiğim, senle bir yol konuşsak
Yüzüne bakacak halin var m’ola
Kim suçluyor, bilmem kime danışak
Seni haklı gören kulun var m’ola
Erkek küsmez derler, ben sende gördüm
Sana ne ettim ki, kalbini kırdım
Dövdün, kovdun, yine koynuna girdim
Cilve edip saran kolun var m’ola
Günahım ne ise, yüzüme söyle
Hata sende ise, gel özür eyle
Boynu bükük koydun, yarini böyle
Bensiz tutunacak dalın var m’ola
Yavan ekmeğini, azığa sardım
Dağ başında ekin ektim, çift sürdüm
Odun şelek ettim, sırtıma vurdum
Dikili ağacın, çalın var m’ola
Sen gittin gurbete, gönül eğledin
Beni köye mahkum ettin, bağladın
Ben bir afet idim, arzum dağladın
Yanmış yüreğime yelin var m’ola
Yeter Ana der ki, sevdim de vardım
Baldırı çıplaktın, yuvanı kurdum
Birbirinden güzel yavrular verdim
Doğru söze, tatlı dilin var m’ola
Kaynak: Yeter Ana

Gel Sevdiğim Ceylan Gözlüm
Şaşırıp da birgün bana
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
Seni arzulayan cana
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
(Bağlantı)
Aşk ne imiş biliyorsan
Sözlerimden anlıyorsan
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Beni hala seviyorsan
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
Taşlar bile geldi dile
Bu ayrılık bitmez çile
Bekliyorum ölsem bile
Gel sevdiğim ceylan gözlüm

Sayfa 51

Çokları bu hakkı bilmiyor canım
Aşkın ateşine yandım alıştım
Bu ateş içinde aşkla tanıştım
Doğru mu yanlış mı deyip danıştım
Sevgisiz hak kabul olmuyor canım

Kaynak: Aşık Emrah

Sevenin gönlünde yanar ışıklar
Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar
Garip'im sevenler bunca aşıklar
Boş hayale boşa yelmiyor canım

Gel Sevdiğim Gamzelerin Kan Etme

Kaynak: Neşet Ertaş

Gel sevdiğim gamzelerin kan etme
Kerem kıl ciğerim yarelenmesin
Dilberliğin daim kastı can eder
Lütfeyle yüreğim parelenmesin

Gel Sofu Bahsetme Bana Cenneti

Bağlantı

Aşık kimdir sana meyil vermeye
Kurban olup dost cemalin görmeye
O ki kasteylemiş gülün dermeye
Derdirme güllerin harelenmesin
Hamdiyen işitsin dost de halini
Dudum ah bürüdü herbir yanımı
Görmeden almasın mevlam canımı
ömrümün defteri karelenmesin
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Gel Sevelim
Gel sevelim sevileni seveni
Sevgisiz suratlar gülmüyor canım
Nice gördüm dizlerini döveni
Giden ömür geri gelmiyor canım
Özü gülmeyenin yüzü güler mi
Sevgisiz muhabbet hakka değer mi
Seven insan kaşlarını eğer mi
Zorunan güzellik olmuyor canım

Gel sofu bahsetme bana cenneti
Cennet senin olsun didar isterim
Nedeyim safayı türlü ziyneti
Ziynet senin olsun esrar isterim
Hicap perdesini aradan attım
Turap olup babı rızaya yattım
On İki İmamdan dükkanım tuttum
Hakikate layık pazar isterim
Bu bir sırdır her kişiye bilinmez
Mürşide varmazsan kalbin silinmez
Sofuyum demekle menzil alınmaz
Şehrine hükmeden dildar isterim
Yahşi nedir yaman nedir bilmeli
İkiliği kalp evinden silmeli
Var ile can ile yola gelmeli
Hakka canu dilden ikrar isterim
Daimi'yim ummanına daldığım
Gezip şu alemi seyyah olduğum
Gece gündüz Hakka minnet kıldığım
Halimden bilecek bir yar isterim
Kaynak: Aşık Daimi

Sevgi haktır seven alır bu hakkı
İçi güler dıştan görünür farkı
Sevmeyene akmaz sevginin arkı
Boş lafla oluklar doimuyor canım

Gel Yanıma

Bir zaman aşıkken sen de sevmiştin
O anda dünyayı nasıl görmüştün
Sanki cennetin bağına girmiştin

Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel

www.ezgidiyari.com

O şirin sözlerine hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
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Aman eller duymasın sakın eller görmesin
Aman eller duymasın
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Aman eller duymasın sakın eller görmesin
Aman eller duymasın
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Kaynak: Neşet Ertaş

Gel Yeter (Sevdiceğim)
Sevdiceğim sen bu elden gideli
Menekşeler boyun büktü gel yeter
Sen bizden ayrıldın üç yıl vadeli
Aradan yedi yıl çıktı gel yeter
Geri döndü senin ile gidenler
Kör olsun gurbeti icat edenler
Kurumaya durdu körpe fidanlar
Dallar gazelini döktü gel yeter
Eller güler Özeri'nin yası var
Üç günlük dünyada kimin nesi var
Alemin bağında bülbül sesi var
Bizim bağa duman çöktü gel yeter
Kaynak: Aşık Özeri

Gel Yükünü Vurayım
Gel yükünü vurayım oy
Katırın dorusuna
Katırım kurban olsun oy
Kızların sarısına
Derelerden yukarı oy
Kiracıyım kiracı
Kay bana sevdalığın oy
Var mı sende ilacı
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Yükledim katırımı oy
Çuvalları yarıda
Vazgeçtim alacadan oy
Şimdi gönlüm sarıda
Kaynak: Remzi Bekar

Gelbimde Yatdın
Men sene dünyanı ermeğan dedim
Sen meni aldatdın meni aldatdın
Men sene can dedim sene can dedim
Sen meni yadların sözüne satdın
Sen geldin, uçuşdu çenli günlerim
Ayrıldın mehv oldu şenli günlerim
Yuhuya benzedi senli günlerim
Güneş tek parlayıb ay kimi batdın
Seninle gül açıb senle solanı
Hicrinde gözleri yaşla dolanı
Ömründe bir defe aşig olanı
Bes niye unutdun bes niye atdın
Hatiren buluddur men ise dağam
Ne geder diriyem ne geder sağam
Hemişe seninle yaşayacağam
Sen eşgi sevdanı ganıma gatdın
Eşg adlı gumarda udsan da meni
Bu fani dünyaya satsan da meni
Sen bu gün unudub atsan da meni
Ebedi eşg olub gelbimde yatdın
Kaynak: Piruz Dilençi

Geldi (Arzusun Çektiğim)
Arzusun çektiğim ey kaşı kare
Seni gördüm cesedime can geldi
Zelha gibi intizarım o yare
Kavuştum Yusuf-i Kenan'ım geldi
Yare meyil verdim getirmek için
Yar eli yöremi bitirmek için
Gönlümün tahtında oturmak için
Vücudum mülküne Süleyman geldi
N'olur bir yol visaline erince
El bağlayıp divanına durunca
Gül yüzlü yar cemalini görünce
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Bugün bana iman geldi din geldi
Yar ile kısmetim ayrı seçildi
Bal yerine ağu şerbet içildi
Kurumuştu damarlarım açıldı
Şimdi benim vücuduma kan geldi
Bülbül de gül için ah ü feryatte
Aşık maşukunu bulur elbette
Agahi yar ile tenha halvette
Muhabbet edecek bir zaman geldi
Kaynak: Aşık Agahi

Geldi (Dost Eline Giden Sail)
Dost eline giden sail dur eğlen
Muhabbet namenin sırası geldi
Mevlayı seversen hemen bir eğlen
Şimdilik gönlüme burası geldi
Gelmedi sevdiğim bilmem ne guna
Tahammül kalmadı düne bugüne
Hayal meyal yar gözlerim ögüne
Sevdiğim kaşların karası geldi
Nice yetimler var halli balınca
Boynu eğri benzi sarı kalınca
Çıkmaz bu dert benden ta ki ölünce
Derler ki yürekte yarası kaldı
Mektubum ol yare var böyle söyle
Bunca hasiretlik kalır mı böyle
Vacida eğlenme gel kerem eyle
Vallahi Veli'nin göresi geldi

Sayfa 53

O demi vusletim güzar eyledi
Bakışı canımdan bizar eyledi
Acep bu ne haldir haller üstüne
Açılsa dihanım söylerdim derdim
Dimedim ismini dilimde verdim
Ölmeden bir daha göreydim derdim
Düşerek Ruhsati haller üstüne
Kaynak: Aşık Ruhsati

Geldi Bahar Faslı Göründü Yazlar
Geldi bahar faslı göründü yazlar
Kuruyup tozar mı bizim eller de
Yığılıp turnalar öter mi kazlar
Sonalar yüzer mi bizim eller de
Felek siteminden dalmışım yasa
Haçan ki bakarım aleme nasa
Acep ma’mur mudur mescit medrese
Okuyup yazar mı bizim eller de
Kapan kapan oldu talan talana
Eski şad günümüz döndü yalana
O ki devletimiz gitti düşmana
Çift çubuk düzer mi bizim eller de
Dostlar akrabalar kavim kardaşlar
Akıyor gözümden kan ile yaşlar
O aziz komşular yaran yoldaşlar
Cem olup gezer mi bizim eller de

Kaynak: Aşık Agahi

Hiç gidip gelen yok bu Ardahan’a
Çalkadı cihanı al kızıl kana
Mazlumi gurbette yok bana ana
Düşman kuy kazar mı bizim eller de

Geldi Bahar Ayı Arttı Figanım

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Geldi bahar ayı arttı figanım
Karalar geyindim allar üstüne
Ayrılık badesin selvi revanım
Doldurup sunardın eller üstüne

Geldi Bir Kara Duman

Nasıl methedeyim bir alişandır
Güzellikte Yusuf payesi handır
Dediler vallahi bu da sultandır
Hökmeder keysular haller üstüne
Gör ahu vahımı hezar eyledi
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Geldi bir kara duman
Sardı dört yanımızı
Ha bu kötü sevdalık
Alacak canımızı
İnelim derelere
Tutalım alabalık
Ey kız ananla baban
Etmedi mi sevdalık
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Çayırlık ile çimen
Ver onu yarılığa
Ey kız seni seveli
Uğradım sarılığa
Hani çaça sepetim
Dünyayı tuttu methim
Virane bu Hemşin'de
Bilinmedi kıymetim
Kaynak: Remzi Bekar

Geldi Bu Eyyam-ı Bahar
Geldi bu eyyam-ı bahar
Güllere soralım yari
Çekilir mi hasretle zar
Ben ağlarım zarı zarı
Bülbül olsam yar bağında
Yandım aşkın ocağında
Yatsam yarin kucağında
Koklasam misk ü amberi
Saçlarından olur bir saz
Gelmem diye eyledi naz
Dudağı bal yüzü beyaz
Sanırsın dağların karı
Pervani saldı ateşe
Sürme çekmiş kirpik kaşa
Benziyor gökte güneşe
Göklerin şems ü kameri
Kaynak: Aşık Pervani

Geldi Geçti Güzellerin Kervanı
Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
İhtiyarlıkta devran sürülmez imiş
Her gün ağlar iken nasıl güleyim
Gönül gamda iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Başa ne gelecek bilinmez imiş
Ruhsati'yim demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirin'i
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Sayfa 54

Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
Kaynak: Haydar Tatlısu

Geldi Geçti Ömrüm Benim
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Bir göz açıp yummuş gibi
Miskin Ademoğulları
Ekinlere benzer gider
Kimi biter kimi yiter
Yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynüm özüm
Yiğit iken ölenlere
Göğ ekini biçmiş gibi
Yunus Emre'm bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Ab-ı hayat içmiş gibi
(<i>Özgün şekli</i>)
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi
Şol göz yumup açmış gibi
İşbu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi
Miskin adem oğlanını
Benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yeter
Yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğid iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi
Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
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Hak şarabın içmiş gibi
Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele
Hak libasın biçmiş gibi
Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Abı hayat içmiş gibi
Kaynak: Yunus Emre

Geldi Geçti Yaz Ayları
Geldi geçti yaz ayları yürümez
Yüce dağlar imiş kar eğlencesi
Sevda çeken asla karar kılamaz
Elbette olmazsa bir eğlencesi
Tıfıl şebhezerler ala sevinir
Dünyada zenginler mala sevinir
Bülbül gonca iken güle sevinir
Biçare aşığın yar eğlencesi
Aşk ateşi sakin oldu bu serde
Sen beni uğrattın kavgaya derde
Said nice durur Hod gibi yerde
Elbette gönlünün var eğlencesi

Sayfa 55

Gelin allar giyinir
Damat ile yürünür
Onu gören kaynana
Oğlum diye öğünür
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Kaynak: Cemil Derisipahi

Geldi Ha Geldi
Şükür olsun yaradana çok şükür
Telli Mihribanım geldi ha geldi
Yaralarım firkat buldu sulandı
Dertlere dermanım geldi ha geldi
Benim yarim güzellerden seçilmiş
Cennetten boyuna hülle biçilmiş
Al yanakta taze güller açılmış
Afet-i devranım geldi ha geldi
Bilmem uykuda mı yoksa uyağa
Felek beni attı her renk boyağa
Hasta oldum kalkabilmem ayağa
Cesette bu canım geldi ha geldi
Nihaniyim içtim kırklar tasından
Gönül vazgeçmiyor gara libasından
Maral ürker olmuş avcı sesinden
Sürmeli ceylanım geldi ha geldi

Kaynak: İlyas Şirin
Kaynak: Aşık Nihani

Geldi Gelin Kınası
Geldi gelin kınası
Ağlasın kız anası
Oğlan bizim kız bizim
Çatlasın kaynanası
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Kazanlarda aş pişer
Kaynanaya iş düşer
Kız anası gelince
Kaynana hemen küser
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
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Geldi Nebiler Serveri
Geldi nebiler serveri
Doğdu cihana Muhammet
Saçıldı mü'minler nuru
İndi lisanı Muhammet
Bunca seksen bin alemin
Hem peri hem de ademin
Cümle Arap ve Acemin
Dini, imanı Muhammet
O'dur nebiler Sultanı
Kör olsun sevmeyen onu
Cem'etti Osman Kur'an'ı
Duyuldu şan-ı Muhammet
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Zir ü zemin, asumanın
Biz gibi mahcur kalanın
Ağlayan Aşık Pervan'ın
Derdi dermanı Muhammet
Kaynak: Aşık Pervani

Geldi Yeni Yıl (Aylar Yılları)
Günler haftaları aylar yılları
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki
Al yanağı akan gözüm yaşıyla
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki
Çok hasretlik çektim sende bilesin
Sesimi duyunca kalkıp gelesin
Gencecik ömrüme sırdaş olasın
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki
Kim istemez yarim gülüp oynamak
Gelmiyorsan bari yılda bir tel çek
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki
Seslenirim sana yok mu insafın
Mektubu okuyup resmime bakın
Görünce resmimi ağlama sakın
Hep ağladım böyle eğlenmedik ki
Garip Kemal der ki gülecek misin
Senin için yandım bilecek misin
Akan göz yaşamı silecek misin
Hep ağladım böyle eğlenemem ki
Kaynak: Kemal Yıldız

Geldik (Cesetler Yok İken)
Cesetler yok iken ruhlar var idi
Ezeli ezelden imana geldik
Hakkın peygamberi ümmetin şahı
Hulus-i kalp ile gümana geldik
Gel ey deli gönül kendini tanı
Uyma bu dünyaya fanidir fani
Gelenler nic'olmuş aldatır seni
Feleğin ilenden amana geldik
Bir yanımız küffar biri millidir
İzhar oldu alametler bellidir
Tarih oldu bin iki yüz ellidir
Der Şamili ahir zamana geldik
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Sayfa 56

Kaynak: Aşık Şamili

Geldik Bu Hana
Gel beri güftumu güş eyle gafil
Bilmez misin niye geldin cihana
Elest ü bezmini hele bir düşün
İspatı imtihan geldik bu hana
Şu fani dünyanın sefası yoktur
İkrar bend olana cefası çoktur
Dört kapı kırk makam cümlesi haktır
Var ilet özünü şah-ı hübana
Vefasız bu yola basamaz kadem
Fehmeyle bu sözü adem ol adem
Zikreyle Muhammet Ali'yi her dem
Der Büryani vuslat olduk canana
Kaynak: Büryani Baba

Geldik Bugüne (Toprağın Özünden)
Toprağın özünden suyun geninden
Süzüle süzüle geldik bu güne
Hayvandan insana daha dönmeden
Büzüle büzüle geldik bu güne
Yaz ayında güneş yaktı kavurdu
Sel aldı emeği yeller savurdu
Doğa bizi dinden dine çevirdi
Üzüle üzüle geldik bu güne
Alim öldürenler geri kaldılar
Kendin arayanlar ışık buldular
Emek verdik alın teri çaldılar
Ezile ezile geldik bu güne
Beni aşamadık bize saldırdık
Nice değerleri ite çaldırdık
İsteyen herkese etek kaldırdık
Düzüle düzüle (Dizile dizile) geldik bu güne
Hak yolunda nice cenge karıştık
Kavgalarda Yiğit'lerle yarıştık
Kardeşi kardeşe düşürüp kaçtık
Bozula bozula geldik bu güne
Kaynak: Ozan Harun Yiğit
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Geldik Erenler
Az mı rah'eyledik yollarınıza
Sizleri sormaya geldik erenler
Hasret kaldık tatlı dillerinize
Gönülden görmeye yar yar geldik erenler
Sızladı bu özüm sizi aradı
Nesli Muhammedsin, Ali evladı
Yüz sürmektir gönlümüzün muradı
Didara ermeye yar dost geldik erenler
Ehlibeyit bendesi, gürühu naci
Yaramın melhemi, derdim ilacı
Dostun didarıdır dostun Mihracı
Hakka yüz sürmeye yar yar geldik erenler
Nesimi'mi yazın dosta ayağına
Leyla'ım yürüdüm Mecnun dağına
Kerem kıl kabul et gönül bağına
Gülünü dermeye yar dost geldik erenler
Söz: Nesimi Çimen
Kaynak: Metin Öztem

Geldim (Büsbütün Şavkın)
Büsbütün şavkın da tutmuş alemi
Parlıyor cemalin nur diye geldim
Ağılı hançeri vurdum sineme
Dertliyim hallerim sor diye geldim
Görmesin gözlerim ezel ben ölem
Sakınırım sana erişir alem
Boyun usul boylu kaşların kalem
Saçınclan iki tel ver diye geldim
Oldu bin bir derdim bilemiyorum
Arayıp dermanım bulamıyorum
Hayli zaman oldu göremiyorum
Azıcık karşımda dur diye geldim
İçerimde yanar ateşin ördün
Hergiz iflah etmez şu beni derdin
Hey kız Kerem eyle kolumu kırdın
Kırıldı kollarım sar diye geldim
Eydür Behlül Ali'm ecelin yakın
Atılma her yere sen seni sakın
Yedim şu feleğin ağılı okun
Derdimin ilacı var diye geldim
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Sayfa 57
Kaynak: Aşık Behlül Ali

Geldim (Dünen Akşam Gece)
Dünen akşam gece Halep şehrinde
Mısır piyalesin içtim de geldim
Yetirdim yetiştir bir Şahsuvara
Allah ganat verdi uçtum da geldim
Dalımı verdim ben taşa karaya
Garipler ağası yetti haraya
Fırat çayı gelip düştü araya
Kırata binince geçtim de geldim
Halep'de dinledim ezan sesini
Erzurum'da kıldım gün ortasını
İkindide buldum serhat Garsı’nı
Orda seccademi açtım da geldim
Hızır İlyas bulur Garip gezeni
Mevlam şad eylesin böyle düzeni
Tiflis'te okunur akşam ezanı
Ben ulu vatanı seçtim de geldim
Akşam karanlığı geldim hanama
Demedim sırrımı bacı anama
Aşkın hançerini vurdum sineme
Yürek yaralım açtım da geldim
Erenlerin eli elim tutmuştu
Aşınalar dostlar hep unutmuştu
Eşittim Mehri’ni gelin etmişti
Halepten üç vakte geçtim de geldim
Bir el verin o yar girsin oyuna
Ben kurbanım endamına boyuna
Garib’im yetiştim yarin toyuna
Bu tatlı canımdan geçtim de geldim
Kaynak: Aşık Garip

Geldim (Ey Efendim Benim Halim)
Ey efendim benim halim bilsene
Dertliyim kapında dermana geldim
Affolunmaz suçum çoktur günahım
Asiyim katlime fermana geldim
Kerem edip yazar isen fermanım
Lokmanım ol eyle benim dermanım
Akıbet eşiğine helaldir kanım
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Sayfa 58

Hıbb-i ekberine kurbana geldim

Tomurcuk güllerin derdim de geldim

Devlet kuşu başındadır uçurma
Lütfedip fırsatı elden kaçırma
Vebalim çok sen boynuma geçirme
Canım vermek için canana geldim

Eski sözde durur pişman mı diye
Gönlü perişan mı ruşen mi diye
Acep bana dost mu düşman mı diye
Her bir esrarına erdim de geldim

Yaram efendimin gayrı yaram yok
Başka türlü bir ilaçtan çarem yok
Gözlerin hükümdar kirpiklerin ok
Hedef et sinemi nişana geldim

Ruhsati'yim gelsin diye gözledim
Sağa sola gider diye izledim
Çoktan beri fırsatını gözledim
Hele bir bergüzar verdim de geldim

Meluli'yim sana malum her halim
Ne sabrım var ne takat ü mecalim
Ateşinle yandı bu perr ü bal'ım
Çok şükür şem'ine pervane geldim

Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Aşık Meluli

Geldim (İster Yarim Ol)
İster yarim ol istersen yarenim
Yüzüne yüzümü sürmeye geldim
İnsanlık adına içinde yanmış
Közüne közümü sermeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
İnsan sırasında yerini bilen
Candan gülüşünle yüreğim delen
Yalansız dolansız içinden gelen
Sözüne sözümü örmeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
Aradım cevheri arifte buldum
Bunca yıldır artık iyice doldum
Harun Yiğit olup kapını çaldım
Özüne özümü vermeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Geldim (Sabah Olup Gün Doğarken)
Sabah olup gün doğarken semadan
Dostum hanesine vardım da geldim
Özge reva işi hüsnü halini
Her bir umuruna sordum da geldim
Gözün sürmelemiş kaşların çatar
Gamzesi okunu sineme atar
Yaz baharı gelmiş bülbüller öter
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Geldim İşte
Hey erenler bezminize
Gel dediniz geldim işte
Tatlı canını sen bize
Ver dediniz verdim işte
Dinle öten bülbülleri
Kokla lale sümbülleri
Bahçemizdeki gülleri
Der dediniz derdim işte
Kaldım bir aba bir hırka
Onu da soyundum hakka
Ten vücudunu çarmıha
Ger dediniz gerdim işte
Kaynak: Lütfü Gültekin

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim
Geldim şu alemi ıslah edeyim
Serimi meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukuna özümü verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadehle kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan
Şu zalimin kara kara yüzleri
Yaramıza yaramadı tuzlan
İki dinli bed cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sonradan
Noksani kuluna bir kar edeyim
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On İki İmam dergahına gideyim
Özü çürük şu midceni nideyim
İblis talip olmaz duyduk sonradan

Sayfa 59

On iki imam meclisine girelim
Mülceme Muaviye'ye lanet edelim
Dönme ile talib olmaz sonradan

Kaynak: Sivaslı Noksani
Kaynak: Derviş Ali

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim
Geldim şu alemi ıslah edeyim
Özümü meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlükuna meylimi verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ele sevdi sevişti
Al kadeh ver kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan
Şu zalimin kara kara gözleri
Yaramıza yaramadı tuzları
İki dinli şu cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sonradan
Kaynak: Feyzullah Çınar

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim 3
Şu alemde ıslah olayım dedim
Gönül muradına erdi sonradan
Zamane halkına sırrımı verdim
Sermayeden zarar ettim sonradan
Şu Ebu Cehil'in kara yüzleri
Ey - olmuyor yaramazın gözleri
İki dinli her cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sözlerin
Geldin benim ile kondun konuştun
Kadehi ver dedin doldurdun içtin
Bir Hak lokmasıydın müşteri düştün
Kalbin çürük imiş bildim sonradan
Gidi münafıklar girdi kanıma
Cefa etti cesedime canıma
Hangi peygamber girdi deve donuna
Ah ettikçe ben de bildim sonradan
Yol bir olunca erkan da bir olur
Yalancılar bu meydandan sürülür
İpi çürük olan bir gün üzülür
Sarma ile temel tutmaz sonradan
Derviş Ali'm eder bir kar edelim
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Gele Canım Sana Bir Sualim Var
Gele canım sana bir sualim var
Lütuf eyle bana şundan haber ver
Hak' kın ma'mur evi cennet cehennem
Kiminçün yapıldı şundan haber ver
Şeytan-ı lainin sözüne uyan
Havva' dır cennette buğdayı yiyen
Adem' in eğninden hülleyi soyan
Cennetten çıktığı günü haber ver
Balığın mekanı su ile taştır
Anın ötesini anlamak güçtür
Hazret-i Adem'in makamı kaçtır
Yönü ne diyara şundan haber ver
Yüz yirmi dört bin peygamber gelmeden
Hak Muhammed habibini bilmeden
Din islam kafire kılıç çalmadan
Dini kim zaptetti şundan haber ver
Aşık Ömer hasmı ile görüşür
Tenin türab hem aslına karışur
Ay nereden doğar nerden kavuşur
Gün neden halk oldu şundan haber ver
Kaynak: Aşık Ömer

Gele Dilber Gel Allah'ı Seversen
Gele dilber gel Allah'ı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Ne acaip olur şu halkı alem
Söyleşir bizleri diller içinde
Bunca zaman hasretinden gülmedim
Böyle zalim olacağın bilmedim
Çok yerleri gezdim amma görmedim
Bencileyin geda kullar içinde
Bedir olur doğar artık dolunmaz
Akar çeşmim yaşı bir dem silinmez
Umarım ki şunda asla bulunmaz
Sencileyin gonca güller içinde
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Mustafa söyler sözünü saz ile
Süre gör devranı şevk-ü şaz ile
Kırmızılar giy de salın naz ile
Ko ben görüneyim çullar içinde

Sayfa 60

Çamlıbel dağına dönmezem geri
Kalırsa bu iller taş taş üstüne

Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa

Ben de Köroğlu'yum böyledir emrim
Gün doğandan gün batana kararım
Bugün bu meydana ben de inerim
Şöyle bir cenk edek yaz kış üstüne

Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa

Kaynak: Köroğlu

Gele gele geldik bir kara taşa
Yazılanlar gelir sağ olan başa (aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)

Geleceğim

Nice sultanları tahttan indirir
Nicesinin gül benzini soldurur (aman efendim)
Niceleri dönmez yola gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)
Kaynak: Mukim Tahir

Gele Zor Bezirgan Beri Gel
Gele Zor Bezirgan beri gel hele
Bir kule yaptırak baş baş üstüne
Seçilsin yiğitler seninle bile
Dolmalı deryalar leş leş üstüne
Gele Dağıstanlı Hasan'un gele
İniver meydana dev gibi mele
Hoylu'nun öcünü acep kim ala
Koymayın bu şehri taş taş üstüne
Gele Deli Hasan in bu meydana
Ejderhalar gibi ateş saçsana
Bu Acemi vurup öte geçsene
Doldur dereleri leş leş üstüne
Gele Demircioğlu ne durdun orda
Tembihe hacet mi sen gibi merde
Hoylu Bey düşürdü beni bu derde
Birkaç kale yapın taş taş üstüne
Gele Han Ayvaz'ım bade içelim
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim
Hoylu ölmüş candan serden geçelim
Keselim acemi baş baş üstüne
Gele cümle leşker beri gel beri
Koyalım bu yola can ile seri
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Geçici ayrılık benimkisi
İlkyaz çiceğine gebeyim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Sıcak saklayın gecelerimi
Karlar altından çıkıp geleceğim
Düşlerinizin ateşinden
Ilık bir rüzgar gibi eseceğim
Demlice bir çay koyun üstüne
Aç çocuk gibi besleyin sobayı
Nasıl tutuyorsanız gözlerimde
Öylece tütsün buharı
Uzunca serin yatağımı
Boyunca uzansın ayağım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
Can canım canlarım
Hazır mı koynunuzdaki yerim
Gün olur gecikmiş çocuk gibi
Bağıra çağıra gelirim
Kaynak: Ahmet Kaya

Gelemedim Eminem Memlekete
Gelemedim Eminem da
Memlekete bu sene
Allah izin edersa
(Allah izin verursa oy)
Gelirum yeni sene
Kınalı parmağına kız
Altın yüzük takayım
Nereden geleceğsun
(Nereden geleceğsun da)
22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Yollarına bakayım
Ben gemilan gelemem de
Yol yok mudur karadan
Kavuştursana bizi
(Bizi gavuştursana da)
Yeri göğü yaradan
Kaynak: Ahmet Altıntaş

Gelemem Ben Gelemem Ben
Gidemem ben gelemem ben
Her adama gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Ben bir bülbül olaydım
Yol üstüne konaydım
Gelen giden sivillerden
Ben tarimi soraydım
İndim havuz başına
Bir kız çıktı karşıma
Sevda nedir bilmezdim
O getirdi başıma
Gelemem ben gelemem ben
Her adama gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Kaynak: Mehmet Sağlamkol

Gelemez Miydin
Yolunu gözledim gelirsin diye
Bir fırsat bulup da gelemez miydin
Yalınız bıraktın sevgilim niye
Dar günde yanımda olamaz mıydın
Seni görseydim gelirdim cana
Derdime devasın inandım buna
Ben bütün ömrümü vermişken sana
Bana iki saat veremez miydin
Bir gülümseyişin yeterdi bana
Gönlüm her durumda koşardı sana
Benim tedavim de düşerdi sana
Zor muydu yaramı saramaz mıydın
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Gönlüm arzuladı seni istedi
Nerede uğruna yandığım dedi
Hiç unutur mu Yıldız'dı adı
Dünyama sen ışık veremez miydin
Yetmez mi çektiğim bu kadar çile
Bari karıştırıp aşka da hile
Beni yüreğinden sevmesen bile
Yüzüme karşı da gülemez miydin
Elbette karışmaz sevdaya hile
Yüreğim aşkınla dönse de küle
Adımız çıkıp da düşsek de dile
Her şeye katlanıp gelemez miydin
Ayrı saniyeler yıl gelir bana
Gözünde her damla sel gelir bana
Amacım hep ait olmaktı sana
Sevgilim sen benim olamaz mıydın
Arif uyumadı kaç ay kaç hafta
Sonunda aşkınla olmuştu hasta
Ben çırak olsaydım sen ise usta
Evlilik Belgesi veremez miydin
Kaynak: Arif Gölge

Gelen Olmaz Giden Olmaz
Gelen olmaz giden olmaz yollardan
Haber alsam dağdan taştan çöllerden
Sorsam akan sudan esen yellerden
Hani bu gönlümün telli sonrası
Boş değil çeşmemiz hasret abından
Oluptur bu haber gece habından
Elif dersin aldım aşk kitabından
Okurum ağlarım bitmez manası
Dert iken kar eyledim yüzleri
Gitmez kulağımdan şirin sözleri
Düştükçe hatırıma ala gözleri
Sızlar bu Hıfzı'nın kalb-i sinesi
Kaynak: Recep Hıfzı

Gelen Sahi Nazlı Yari Gördün Mü
Gelen sahi nazlı yari gördü mü
Zülfü mah yüzüne taralı mıdır
Sevdiceğim mesken kurdu gelmedi
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Bilmem o çöllerin maralı mıdır
Ben gidip gelemem kesildi rahım
Vardı asumana dayandı ahım
Yardan ayrılalı gül yüzlü şahım
Allar mı giyinmiş karalı mıdır
Der Şamili hayal mıdır düş müdür
Doğru bir söyle ki bağrın taş mıdır
Sorup öğrenin hatrı hoş mudur
Yoksa bencileyin yaralı mıdır
Kaynak: Aşık Şamili

Gelen Yok Giden Yok
Gelen yok giden yok uzadı ara
Ilgaz Dağı yol vermiyor geçilmez
Havalansam yoldaş olsam kuşlara
Kollarım yok kanadım yok uçulmaz
Bahar gelsin turnalara eş olam
Yağmur olam gözden akan yaş olam
Ala gözlü bir sunaya eş olam
O zamanlar bana kıymet biçilmez
Bu sene de Gölköy bana yurt oldu
Ilgaz Dağı aramızda perd'oldu
Senden ayrıldığım bana dert oldu
Derdim senden başkasına açılmaz
Dert bir yana çeker sevda bir yana
Yanmak için dolaşıyor pervana
Her baktıkça seni gördüm her yana
Veysel yardan yar Veysel'den seçilmez
Kaynak: Aşık Veysel

Gelende (Yüce Dağlar)
Yüce dağlar koç yiğidin arkası
Emlik kuzu koç koyunun körpesi
Gelsin yüz bin kile kıraç arpası
Yesin yavuz atlar ta ben gelende
Yürü oğlum Ayvaz gidek Kozan'a
Belki gelmeyek de yollar uzana
Yüz batman pirinci vurun kazana
Yesin yiğitlerim ta ben gelende
Koç Kırat'a binip geri gelirim
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Oğlum Ayvaz ben hasmımı bilirim
Yoksulun hakkını koymaz alırım
Hazır olsun beyler ta ben gelende
Köroğlu'nun bunda çoktur havası
Silin gönlünüzden gam ile yası
Yüz deng ısmarladım Bağdat sayası
Giysin yiğitlerim ta ben gelende
Kaynak: Köroğlu

Gelende Konya Kervanı
Ağalar tedarik görün
Gelende Konya kervanı
Müjdeciye bahşiş verin
Gelende Konya kervanı
Yiğit olun serden geçin
Dolu badelerden için
Her koldan bir yiğit seçin
Gelende Konya kervanı
Köroğlu'yum adım belli
Gürz atarım sağlı sollu
Mağrur olma koç Köroğlu
Gelende Konya kervanı
Kaynak: Köroğlu

Geleyim (Sana Anlatayım)
Sana anlatayım vasfı halimi
Mektubuma cevap yaz da geleyim
Bakışların açtı sinemde yara
Haber ver ilkbahar yazda geleyim
Bakışların yüreğimi deliyor
Konuşurken kaşın gözün gülüyor
Gidersem de gönlüm sende kalıyor
Artık mezarımı kaz da geleyim
Oldum senin için yürekten hasta
Yüzüm gülse bile kalbimdir yasta
Adettir bergüzar vermesi dosta
Göğsün düğmelerin çöz de geleyim
İstemezdim zarar gelsin gülüme
Nasip olsa elin alsam elime
N'olur acı bak bu müşkül halime
Ümit ver sevdiğim az da geleyim
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Noksan yazdım içimdeki derdimi
Dilerim göndersin mevlam yardımı
Terkedeyim vatanımı yurdumu
Bahar yaz geçerse güzde geleyim
Kaynak: Hodlu Noksani

Gelin (Bahça Bağa Girmişem)
Bahça bağa girmişem
Etirli gül dermişem
Gohum gardaşım
Yarı men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Bu dere uzun dere
Al elvan geyinmişem
Yardan cevab alıncah
Yalvarmışam min kere
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Dağdan düze enmişem
Al elvan geyinmişem
Atam anam ne lazım
Yari men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Yetişdi bayram ayı
Gelin yandırın şamı
Geline bezek vurun
Gelir oğlan adamı
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
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El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Al yeşil geymişem
Dağdan düze inmişem
Gohum gardaş ne lazım
Yarım men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Yetişti toy ahşamı
Durun yandırın şamı
Geline bezek vurun
Gelib oğlan adamı
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Kaynak: Kazım Eşkiriz

Gelin (Bir Ay Doğmuş)
Bir ay doğmuş Kodallı'nın düzüne
Akşamdan halaya gelmiş bir gelin
Kurban olam kaşıyla gözüne
Evimi başıma yıktı bir gelin
Kimin nesi diye adını sordum
Canan dedi can evimden vuruldum
Azap değil kölen bile olurdum
Yeter ki bir yüzün göreyim gelin
Kokular sürtünüp zülfünü tara
Kötülere bakma dengini ara
Elli dönüm tarla bir milyon para
Bütün bu ovayı değersin gelin
Sefil Ali'm güzelleri övmeli
Fistanı bol geymiş yaka düğmeli
Kalının beş yüz ise milyon vermeli
Bütün bu dünyaya bedelsin gelin
Kaynak: Sefil Ali Tansal

22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gelin (Kapıya Oturmuş)
Kapıya oturmuş da çorap örüyor gelin
Çorabın üstüne de güller deriyor gelin
Gelin edalı gelin, gelin sevdalı gelin
Gelin öldürdün beni gelin
Gelin hasretine nasıl dayanam gelin
Sen uyuda ben uykudan uyanam gelin
Gelin edalı gelin, gelin sevdalı gelin
Gelin öldürdün beni gelin

Gelin (Saykılam Derdinden)
Saykılam derdinden iflah mı olucum
Her gördükçe kırdın belimi gelin
Belkim sevdiğim ilazım olur
Gel de götür kalan külümü gelin
Ellere bakıyom ahdından dönmez
Amanımı kestin amanı bilmez
Allah var sevdiğim ırıza olmaz
Gel eyleme bana zulümü gelin
Bilemedin kıymatım elden kaçırdın
Doldurdun badeyi zehir içirdin
Ahınan vahınan günüm geçirdin
Endirdin Bağdat'a Selim'i gelin
Kesildim yemeden aştan ekmekten
Düşünüp halini merak etmekten
Sebaplı sevdiğim hacca gitmekten
Düşünmüş olursan halimi gelin
Osanmadım kız cilvenden nazından
Türlü derde kaldım senin yüzünden
Kara gözlüm ateşinden közünden
Görmüyor gözlerim ölümü gelin
Kul Abdulla'm der de seni adarken
Yalvarıp Allah'a dilek ederken
Yekindim sevdiğim size giderken
Engeller bağladı yolumu gelin

Sayfa 64

Suya gider sudan gelir
Ak bilekler yosma gelin
Kul olayım ak topuğa
Kuru yere basma gelin
Kara kekil ışıl ışıl
Gelin zülüfünü deşir
Kolunu boynumdan aşır
Bu sözüme küsme gelin
Her görenden alır bacı
Kar memeler can ilacı
Zülüflerin darağacı
Azat eyle asma gelin
Karac'oğlan derler bana
Ben onmadan ondan sonra
Bir umudum kaldı sana
Umudumu kesme gelin
Kaynak: Karacaoğlan

Gelin Ağlaşak Hoylu'ya
Gelin Hoylu'yu soyalım
Güllap suyuyla yuyalım
Mezara nasıl koyalım
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Hoylu değil bu bir kale
Seyret başa gelen hale
Gitti aslan gelmez yola
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Hoylu'nun silahını satın
Üstüne kubbeler çatın
Hoylu'yu şehide katın
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Bizim dağların kaplanı
Güleşse yıkar aslanı
Köroğlu'nun kahramanı
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Kallep Abdullah

Gelin Ağlatma

Gelin (Suya Gider Sudan Gelir)

Ana geldik kapınıza
Ağlama gelin ağlama
Selam verdik hepinize
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Ağlama gelin ağlama
Dalda kırarlar cevizi
Ağlama gelin ağlama
Hani gelinin çeyizi
Ağlama gelin ağlama
Gelin kalkmış hanesinden
Ağlama gelin ağlama
Öğüt almış anasından
Ağlama gelin ağlama
Gelin atladı eşiği
Ağlama gelin ağlama
Sofrada kaldı kaşığı
Ağlama gelin ağlama
Gitti evin yakışığı
Ağlama gelin ağlama
Anasının göz ışığı
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme

Gelin Arkadaşlar Bir Sohbet Edek
Gelin arkadaşlar bir sohbet edek
Birgün benim söz size gerek olur
Bilenler bilir de bilmeyen bilmez
Bilmeyenler uçun az gerek olur
Giderkene dizlerine çökersin
Melul mahsun etrafına bakarsın
Elinde bir dehnek de yokuş çıkışın
O zaman bize düz gerek olur
Bazı arkadaşlar evine vardı
Bazı arkadaşlar da yanımda kaldı
Odun mu tükendi soba da söndü
Bunu yakmak uçun da köz gerek olur
Aşık Hösün der de rahat dur yerinde
Düşün fikir eyle ne var geride
Bütün insan çıkar hak divanında
Dil şahadet ister tez gerek olur
Kaynak: Hüseyin Yıldırım

Gelin Arkadaşlar Gelin Yarenler
Gelin arkadaşlar gelin yarenler
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Biraz konuşalım ülfete geldim
Emiler dedeler pirler erenler
Duanıza muhtaç hizmete geldim
Dokuzyüzotuzda seyahatim var
Yüzü kara geldim hacaletim var
Sizde bir sevimli emanetim var
Hani kandaşımız minnete geldim
Köyün etrafında bulutlu dağlar
Bu hali görünce yüreğim ağlar
Kurumuş ağaçlar kalmamış bağlar
Sanki bir virane zulmata geldim
Hangi hazin bağlar bu yareleri
Neden hak acımaz biçareleri
Annesiz babasız fukaraları
O zavallıları şevkate geldim
Abu fena hallerimiz sormağa
Büyük küçük eş yareni görmeğe
Kapınıza yüzüm gözüm sürmeğe
Başka bir işim yok hizmete geldim
Der Zülali gel sizinle birleşek
Hicret edek bir vadide yerleşek
Gelin vatan halkı gelin dertleşek
Sizinle bir uzun sohbete geldim
Kaynak: Aşık Zülali

Gelin Cafiyem
Yenice bağından indim aşşağı
Tabancama teslim ettim fişeği
Sana diyom sana da gelin Cafiyem
Kalleş olur Sarıların uşağı
Yenice bağımızda otludur otlu
Gelin Cafiyemin dilleri tatlı
Sana diyom Sana da gelin Cafiyem
Benim yüreğimde ezelden dertli
Efendi ağamda yeni geldi ırahtan
Sabaha kadar yatamadım meraktan
Madem gönlün yoğududa gelin Cafiyem
Potinini niye aldın ıraftan
Çalış'a vardım heç durmak olmaz
Zalım Altıpınar misafir almaz
Sana diyom sanda koca pederim
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Sarıların ettiği yanına kalmaz
Bulgurun başında eyledim işmar
Sarılara varınca ben oldum pişman
Sana diyom sana da gelin Cafiyem
Dayın vurulalı da çoğaldı düşman
Avanosta Ankara'ya ne pek aralı
Ben oldumda Cafiyeme yaralı
Mapus damlarında günüm geçmiyo
Gelin Cafiyemi eller alalı
Kaynak: Köşektaşlı Rafet

Gelin Cafiyem
Yenice bağından indim aşağı
Dabancama süremedim fişeği
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Kalleş olur Sarıların uşağı
Yenice bağları erken bozulur
Jandarmalar tabur tabur dizilir
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Bizim evrak idam deyi yazılır
Gidiyom Avanos'un yolundan
Gelepçe vurdular yiğit kolumdan
Döner döner geri arkama bakarım
Daha gönlüm şu davalı gelinde
Köşek daş altında sıra pınarlar
İçerler suyunu bizi anarlar
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Hapise düşeni öldü sayarlar
Bulgurun başında sen ettin işmar
Seni almadığıma ben oldum pişman
Babamın dalına çok binmiş düşman
Sallan gelin ben vurmadım dayını
Çıkar çıkar parmaklıktan bakarım
Evrak bozuk gelir gene çıkarım
Sana diyom sana ihtiyar peder
Sağ olursam kör ocağı yakarım
Girdim hapishaneye çayımı içer
Ahbaplarım gelir karşıma geçer
Sana çok yalvardım ceza hakimi
Oturmuş defterin büyüğünü açar
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Vardım Avanos'a hiç durmak olmaz
Zalim Altınpınar misafir almaz
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Hükümet adamı hiç halden bilmez
Zalim jandarmalar hiç halden bilmez
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
Hüseyn'in kanın alalım
Tevekkeltü taalallah
Özü öze bağlayalım
Sular gibi çağlayalım
Bir yürüyüş eyleyelim
Tevekkeltü taalallah
Açalım kızıl sancağı
Geçsin Yezid'lerin çağı
Elimizde aş bıçağı
Tevekkeltü taalallah
Mervan soyunu vuralım
Hüseyn'in kanın soralım
Padişahın öldürelim
Tevekkeltü taalallah
Pir Sultan'ım geldi cuşa
Münkirlerin aklı şaşa
Takdir olan gelir başa
Tevekkeltü taalallah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin De Görün Köyümü
Samanlıktır meskenimiz
Gelin de görün köyümü
Bir türlü bitmez çilemiz
Gelin de görün köyümü
Kerpiç duvar su akacak
Kar yağınca yıkılacak
Kışın halimiz n olacak
Gelin de görün köyümü
Köy gençleri evlenemez
Para yok başlık veremez
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Murat nedir hiç göremez
Gelinde görün köyümü
Askere çıplak gideriz
Şerefli görev biliriz
Cephe de Ağa benleriz
Gelin de görün köyümü
Asırlardır Şehit verdik
Şanlı Al Bayrağa sardık
Ne cennet ne Huri gördük
Gelin de görün köyümü
Zenginlik saltanat sende
Biz çürüdük yıkık evde
Yoksulluğun derdi bende
Gelin de görün köyümü
Verdiğin sözlerin n oldu
Sadece kesenmi doldu
ÜRÜSTEM ilaçsız öldü
Gelin de görün köyümü
Ölüsünü çula sardık
FATİHA'yla yola vurduk
Genç yaşta toprağa verdik
Gelin de görün köyümü
TURANİ Sözlerin bitmez
Bela başımızdan gitmez
Beş nufusa ekmek yetmez
Gelin de görün köyümü
Söz: Turani Baba

Gelin Gelin Duruşalım
Behey dörtlüler beşliler
Gelin gelin duruşalım
Kaplan postlu giyişliler
Gelin gelin duruşalım
Gelip şunda gitmek olmaz
Çok söyleyip ötmek olmaz
Kahvede tav atmak olmaz
Gelin gelin duruşalım
Hey anasına küsenler
Kurul uyayı yasanlar
...
Gelin gelin duruşalım
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Köroğlu der ilimize
Toz kondurma gülümüze
Yazık sizin telinize
Gelin gelin duruşalım
Kaynak: Köroğlu

Gelin Gelir Karşıya
Gelin gelin gelin gelir karşıya
Gelinin çeyizini nöker taşıya
Sizin kızı aldım bizi paşaya
(Bağlantı)
Deyirem abey toyun mübarek olsun
Sağdıcı solducu mirim var olsun
Deyirem ay kız toyun mübarek olsun
Sağdıcı solducu mirim var olsun
Gelin gelin gelin çıkar oyuna
Kurban olam göğsündeki nişana
Her tarafa düzülüptü bir bana
Bağlantı
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gelin Gidirem
Gurdular gurdular gurna daşıni
Yudular yudular gelin başıni
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun
Ağlıya ağlıya çıktım eşiği
Gırılsın gırılsın gızlar beşiği
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun
Gügümü gügümü susuz goyarlar
Anamı babamı gızsız goyarlar
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun

Gelin Görüşelim Vatandaşlarım
Gelin görüşelim vatandaşlarım
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Katmak için ruhunuza can geldim
Hem muhibb-i sadık hem kardaşlarım
Derdinize olsun koç kurban geldim
Memleket içinde kalmış adımız
Aks etmiş her yana dad feryadımız
Vatan halkı size yok imdadıkız
Af edin dertliyim perişan geldim
Der Zülali vatan halk ser-tacım
Tarif olmaz vardır yürekte acım
Hayıf derdinize yoktur ilacım
Fena bir haldeyim pek yaman geldim
Kaynak: İsmet Çınar

Gelin Gözlü Kız Perçemli
Yokuşa yukarı tavşan çıkışlım
İnişe aşağı keklik sekişlim
Alnı akıtmalı ceylan bakışlım
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım
Kırat'ı sorarsan yedidir yaşı
İridir gövdesi ufaktır başı
Dizgini çekince un eder taşı
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım
Çamlıbel'e uğratayım yolunu
Üç güzele dokutayım çulunu
Som altından kestireyim nalını
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım
Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır düşmanı önüne katar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım
Arayı arayı buldum izini
Çamlıbel'e döndüreyim yüzünü
Köroğlu der gel öpeyim gözünü
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım
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Elimden aldırdım üç telli sazı
Yanımdan uçurdum yavrulu kazı
Bu yiğitten kalmış üç tane kuzu
Deyme felek deyme bize yazıktır
Tolu vurmuş bağlarımız bozuktur
Deyme felek bizim bağrımız eziktir
Baharın geldiğini nerden bileyim
Boz bulanık akar çağlar dereler
Sen de bencileyin ezildin miydi
Göz göz olmuş sinemdeki yareler
Boz güz gibi viraneye tünedim
Yükseğe uçmaya yoktur kanadım
Bu dünyada ben bahtımı denedim
Arı oldum bal virmedin
Fidan oldum gül virmedin
Aşık oldum yar virmedin
Ne anladım dünya senden
Kaynak: Yöre Ekibi

Gelin Hep Beraber Kardeş Olalım
Söylenecek birkaç sözlerim vardır
Gelin hep beraber kardeş olalım
Hakikati gören gözlerim vardır
Gelin hep beraber kardeş olalım
Gelin senlik benlik sözü atalım
Gerçek sözünü de candan tutalım
Tarlamıza güzel biber ekelim
Gelin hep beraber kardeş olalım
Doğru yola giden fazla yorulmaz
Zülal insanlarda leke bulunmaz
Yola gitmeyince menzil alınmaz
Gelin hep beraber kardeş olalım
Yalanı bırakın doğru söyleyin
Derdi Deryayı da yoldaş eyleyin
Haktan hayırlısı özden dileyin
Gelin hep beraber kardeş olalım

Kaynak: Köroğlu
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Gelin Hele Bakın
Gelin hele bakın bize olana
İtibar kalmamış yüze gülene
Kefen biçmezler imiş böyle ölene
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Gelin Hey Ağalar Çekin Kılıcı
Gelin hey ağalar çekin kılıcı
Arap atla koç yiğidin günüdür
Göğüs verip arka verip nal atan
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Sırma çullu küheylanlar günüdür
Cenk kurulup cıda oklar atanda
İki leşker birbirine katanda
Kötülerin yakasından tutanda
Yılan dili dal hançerin gönüdür
Gelin hey ağalar vurup geçelim
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim
İki saat al kızıl kan içelim
Bunda koç yiğidin şanı günüdür
Hay n'olanda Koç Köroğlu n'olanda
Ara yerde kurt koyuna dalanda
At vurulup yiğit yaya kalanda
Teke şekli Şam kılıcın günüdür
Kaynak: Köroğlu

Gelin İlen Bir Kızın Cengi Var
Gelin ilen bir kızın cengi var
Bilemedim hangisinin dengi var
Yar elinde ok simalı süngü var
Bilmem hançer yarası bilmem gama yarası
Kız der ki benim başım tapulu
Tokmacık'ta yar köşküm var yapılı
Altın anahtarlı gümüş kapılı
Huzurumda beş yüz asker oturu

Sayfa 69

Her demde çığruşur seherimizden
Alın ey sofular gevherimizden
Biz satarız satmayandan bize ne
Yine hak sendedir sen sana bakın
Kalbini pak eyle küfürden sakın
Biz niyaz kılalım can Hakk'a yakın
Biz kılalım kılmayandan bize ne
Pir Sultan Abdal'ım ikrar güdelim
Biz bizi görelim eli n'edelim
Sınık gönülleri mamur edelim
Biz edelim etmeyenden bize ne
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin Kızlar Gelin De Hele
(aman) Gelin kızlar gelin de hele
Siz de benim yanıma gelin
Kiminiz ağlayın kiminiz gülün
(aman) Ben yaralı kaldım da gine
Bu derdime bir melhem olun
Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle
(amanın) Köylerine vardım güzeli çoktur
Güzeller içinde sevdiğim yoktur
Herkes almış yarini de yanyana gezer
Gine garezin de bana mı felek

Gelin der ki oyman aldım elime
Çeki düzen verdim ince belime
Bir yiğit kondurdum gonca gülüme
Aslım bilemedim hoş geldin sevdiğim

Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle

Kaynak: Kara Süleyman

Severim seni de Barak kızı sevsene beni
Mevla'm bir kararda komaz insanı
Günde on beş kere gördüğüm yari
Aylar yıllar oldu da göremez oldum

Gelin Kardaş Pirden Ayak Tutalım
Gelin kardaş pirden ayak tutalım
Biz tutalım tutmayandan bize ne
Hakikatı muhabbete katalım
Biz katalım katmayandan bize ne

Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle

Bizim dine yeni bir din demişler
Bir lokmayı kırk can ile yemişler
Erenler de doğru yolu komuşlar
Biz gidelim gitmeyenden bize ne

Gelin Mihalmi Gelin

Bizim yine evvel baharımızdan
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Kaynak: Cevdet Günebakan

Gelin mihalmi gelin
Deşdin yarami gelin
Dün gece neredeydin
Ağlattın beni gelin
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Sayfa 70

Yayladan gel suna gelin yayladan
Denizler kadar derin
Rüzgarlar kadar serin
Senin en güzel yerin
O simsiyah gözlerin
Kaynak: Yöre Ekibi

Gelin Olan Tombul Olur
Gelin olan tombul olur
Eloğluna vurgun olur
Kurban olam tombul gelin
Bir günümüz bir yıl olur
Gelin olan uzun olur
Zülüfleri düzgün olur
Kurban olam tombul gelin
Düğünümüz güzün olur
Gelin olan suya gider
Eloğluna çalım eder
Etme çalım tombul gelin
Ben cahilem aklım gider
Kaynak: Özdemir Ural

Gelin Olan Uzun Olur
Gelin olan uzun olur
Zülüfleri düzgün olur
Kurban olam sarı gelin
Bizim düğün güzün olur
Gelin olan suya gider
Eloğluna çalım eder
Kurban olam sarı gelin
Seni gördüm aklım gider
Keklik uçtu dağa düştü
Şevki bizim bağa düştü
Kurban olam sarı gelin
Benim gönlüm sana düştü
Kaynak: Mehmet Akça

Gelin Oldum Karabekir Eline
Gelin oldum Karabekir eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Kurban olam çiğdem gibi geline
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Benim babam karşı köyün hocası
Peşime düşüyor genci kocası
Saçlarımı yoldum gerdek gecesi
Dizlerime vurdum gerdek gecesi
Yayladan gel uzun boylum yayladan
Yayladan gel kalem kaşlım yayladan
Ocağa koyduğum dünkü suyudu
Çocuk geldi kucağımda uyudu
Baba bana yapacağın bu muydu
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Kaynak: Aşık Gülhani

Gelin Oldum Karabükün Eline
Gelin oldum Karabük'ün eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Kurban olam Suna gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Ne kadar methetsem o kadar güzel
Kaldırır başını gözünü süzer
Muskalar yaptıram değmesin nazar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Murat'ı geçtim de yırganır dağlar
Kesildi mektubum bağlandı yollar
Körolası kader gurbete bağlar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Kaynak: Selahattin Alpay

Gelin Oldun Garabelin Eline
Gelin Oldun Garabelin Eline
Yedi Bayram Gına Yakma Eline
Gurban Olam Senin Gibi Geline
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
Senin Baban Karşı Köyün Hocası
Çok Peşime Düştü Genci Kocası
Bana Derler Şu Kötünün Kocası
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
Ne Kadar Methetsem O Kadar Güzel
Top Bürür Saçını Gözünü Sürür
Muskalar Yazdıram Değmesin Nazar
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
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Sayfa 71

Kaynak: Selahattin Alpay

Gelin rıza ile gönderin bizi

Gelin Oy (Bir Bülbülüm Gül Dalında)

Ben gidersem yaşın yaşın ağlama
Ciğerciğin aşk oduna dağlama
Kalktı nasibimiz bizi eğleme
Gelin rıza ile gönderin bizi

Bir bülbülüm gül dalında öterim
Ağlama sevdiğim senden beterim
Eğer içinizde dertli yoğusa
Ben dertliyim hepinize yeterim
Aman oy oy oy oy oy oy
Yüce dağdan bir yol iner
Gelir dolanı dolanı
Bizim elin coşkun çayı
Akar bulanı bulanı
Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Aman oy oy oy oy oy oy
Yüce dağda kar olmaz mı
Sevende efkar olmaz mı
Nazlı yardan ayrılırsam
Dünya bana dar olmaz mı
Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Aman oy oy oy oy oy oy
Yüce dağdan aşan bilir
Aşıp da dolaşın bilir
Ayrılığın acısını
Gurbet ele düşen bilir
Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Kaynak: Kadir Akbaş

Gelin Rıza İle Gönderin Bizi
....
Pirimin sevdası burnumda tüter
Bir ayrılık vardır ölümden beter
Gelin rıza ile gönderin bizi
Benim pirim yücelerde oturur
Bu muhabbet tez ayrılık getirir
Her gördükçe benim aklım yitirir
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Gidersem bu yerler size yurd olsun
Ara yerin münafıkı kurt olsun
Ben gidiyom yüreğine dert olsun
Gelin rıza ile gönderin bizi
Pir Sultan Abdal'ım nerden aşalım
Aşalım da dost köyüne düşelim
Çok tuz etmek yedik helallaşalım
Gelin rıza ile gönderin bizi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin Ümmü
Kaçındasın gelin Ümmü kaçında
Sar(ı) altınlar dalabıyor saçında
Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Coşkun çaylar akmaz iken harladı
Zalım düşman kollarını bağladı
Gökte melek yerde insan ağladı
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Bir el attım kapamadım kolunu
Sarpa çattım bulamadım yolunu
Yaşın onbeş mehel m(i) gördün ölümü
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Kapam dedim kapamadım fesini
Ayın onbeşine benzer kesimi
Kulak verdim duyamadım sesini
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Başından yazmanı yörükler aldı
Ağzından hızmanı balıklar aldı
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Gayri kavuşmamız mahşere kaldı
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Onsekizdir siyah saçın örgüsü
Bu güzellik sana hakkın vergisi
Suya düştü Ümmü kızın kendisi
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Davulcusu kaya gibi dolaşır
Seymenleri kuzu gibi meleşir
Evlerine kara haber ulaşır
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Altın tası suya düşmüş dalabır
Sırma saçlar su üstünde yalabır
Şu gelinsiz gelen kervan banadır
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Suya düştü tutamadım kolunu
Uzakta gitti bilemedim yolunu
Güzel de mevlam kısmet etmiş ölümü
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Suna boylumu
Kadı da mahkemeler kuruldu
İfadesi mustantıktan alındı
Komşuları hakka niye yoruldu
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Suna boylumu
Kaynak: Hasan Hüseyin Kural

Gelin Yaylanız Da Çiyilli Pınar
Gelin yaylanız da çiyilli pınar
Ölüm hak ayrılık olmasa ne var (da olmasa ne var)
Seni benden ayırmak isteyenler
Dilerim Allah'tan gülmese ne var (da gülmese ne var)
Bir bir saydım yaylanızın daşını
Galdır yemenin görem hilal gaşını (da gaşını aman)
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Sayfa 72

Anan ile buban hayırsız imiş
Bir kötüye bağladılar başını (da başını aman)
Çadır gurdum yaylamızın düzüne
İnek sağar dana bağlar dizine (de dizine aman)
Doldur doldur nargileni tazele
Yeşil yaprak idim döndüm gazele (de gazele aman)
Kaynak: Mustafa Öztürk

Gelin Yiyelim İçelim
Gelin yiyelim içelim
Bu güzellik geçer bir gün
Alem yaran yaran olmuş
Ali'm sırrın açar bir gün
Yeyip yediren bir adem
Eksik etmez Bari Hüda'm
Gök ekine misal adem
Anı eken biçer bir gün
Yeyip yedirmesi hoştur
Dayan, kahbe yürek taştır
Can dedikleri bir kuştur
Kuş kafesten uçar bir gün
Ağaçlarda yeşil yaprak
Bastığımız kara toprak
Yer altında kefen yırtmak
Boynumuzdan aşar bir gün
Pir Sultan'ım düşümüzde
Uzak değil karşımızda
Baykuş mezar taşımızda
Dertli dertli öter bir gün
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Geline Bak
Gelin damadın kolunda
İnci gerdanlık boynunda
Güzellik vardır soyunda
Geline bakın geline
(Bağlantı)
Davullar hep çalınıyor
Gelin evden alınıyor
Ceylan gibi salınıyor
Geline bakın geline
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Damatla gelin yanyana
Ne ağlarsın be kaynana
Görümceler de biryana
Geline bakın geline
Bağlantı
Geline bak geline
Gelin komşular düğüne
Maşallah deyin boyuna
Geline bakın geline
Bağlantı
Kaynak: Mahir Selman

Geline Bak Geline (Keziban)
Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyordum
(Bağlantı)
Geline bak geline şu Keziban geline
Kan kınalar yaktırmış kardan beyaz eline
Gelin kurban olurum saçlarının teline
Kaleden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
Akşamdan söz verip de
Sabaha dönüş m'olur

Sayfa 73

Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğildim su içmeye
Aklıma düştü gelin
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Yazık olmuş geline
Düşmüş sarhoş eline

Bağlantı
Damdan dama ip gerdim
İpekli mendil serdim
Şu güzelin kızını
Can-ı yürekten sevdim

Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin

Bağlantı
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Geline Bak Geline (Ne Çare)
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Yar hayda
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Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğildim su içmeye
Aklıma düştü gelin
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
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Sayfa 74

Söz anlamaz ne çare

Gelini Getirdiler

Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken

Gelini getirdiler
Saçını ördürdüler
O ceyran gözlerine
Sürmeler çektirdiler

Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Geline Bak Geline (Yar Haydar)
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Yazık olmuş geline
Düşmüş sarhoş eline
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçti gelin
Saçbağın düştü gelin
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
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O yanı saçak bu yanı saçak
Kız anasının halı nolacak
Kızını gelin eylemiş
(Kızını ellere vermiş)
Gözleri yaşla dolacak
Gelin iner çardaktan
Şerbet verir bardaktan
Yanaklar al al olmuş
Düğününde oynamaktan
O yanı saçak bu yanı saçak
Kız anasının halı nolacak
Kızını gelin eylemiş
(Kızını ellere vermiş)
Gözleri yaşla dolacak
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Gelinin Bindiği Taksi Kara
Gelinin bindiği taksi kara
Dayan anam dayan bu nasıl yara
Doktorlar da bulamadı derdine çare
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Elime verdiler bir belek bağı
Sırtıma yüklediler şu karlı dağı
Gelin ölmüş kırıldı belimin bağı
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Arafa gün değil bayram gün
İkisinin arası da çok yakın
Böyle gelinlere durman ağıtlar yakın
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Hastanenin kapıları kararır
İçine yatmış gelinin benzi sararır
İlaç kokusundan midesi bulanır
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Vargit felek vargit işine
Ne gördüm de düştün peşime
Türlü bela getirdin benim başıma
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Sayfa 75

Gelinoy gelinoy yaram derindir

Hiç yüzüm gülmedi güveyi olalı

Kaynak: Yöre Ekibi

Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben

Gelinin Kapısı Yaylaya Bakar
Gelinin kapısı yaylaya bakar
Gelin dudağından şeker bal akar
Ele diken olsun bana gül kokar
Gözler muhannettir döner de bakar
Yağmur yağar şapır şapır yerlere
Poyraz eser yüz döndürür güllere
Kağıt geldi ben askere gidiyom
A sürmelim sen varırsın ellere
Arabacı devre koşmuş koşumu
Ben Allah'a ısmarladım işimi
Beş yüz doktor gelse güldürmez başımı
Koyver doktor koyver ben sılama gideyim
Virandır bahçenin gülleri viran
Ölür mü dünyada dengini saran
Önünü koyup da sonunu sayan
Ölür gider bir murada eremez
Avlu duvarından boynun uzatır
Yeğin atlar gibi meydan gözetir
Gelinin yanağı gülden tazedir
Korkarım öpmeye kirlenir diye
Kaynak: Ali Bağdur

Gelinler Geliyor Bürünü Bürünü
Gelinler geliyor bürünü bürünü
Saçları yerden oy sürünü sürünü
Korkarım düşürür tülünü tülünü
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri kalenin başında
Gelinin yari oy on yedi yaşında
Sevdanın yelleri esiyor başında
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri güllerle sarılı
Ayrıldım yardan oy yüreğim yaralı
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Kaynak: Mustafa Özgül

Gelir (Dalgın Dalgın Bakar)
Dalgın dalgın bakar durur gözlerim
Bir ses duysam sanırım ki yar gelir
Bilmem neyi arar neyi özlerim
Su içinde suya yanmak zor gelir
Bahar gelir geçer bir tek gül vermez
El uzatsan umdukların el vermez
Yürü desen zalim felek yol vermez
Geri dursan yiğitliğe ar gelir
Polatoğlu bir arzu var içimde
Tarif olmaz izah olmaz biçimde
Bazen kaybolurum zerre içinde
Bazen dünya tek başıma dar gelir
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Gelir (Yürü Bire Yürü)
Yürü bire yürü Antep elleri
Senin yakışığın yazınan gelir
Başı top top olmuş yüzü peçeli
Gelinler karışmış kızınan gelir
Haydi yiğit haydi yoluna yürü
Alaz alaz olmuş dağların karı
Gayet güzel derler yiğidin yari
O da sevdiğine nazınan gelir
Yiğide yiğitlik veren hep varlık
Yiğidi köt-eden kör olsun darlık
Sen seni sarpa vur kınalı keklik
Beyoğlu üstüne bazınan gelir
Sana derim sana hey Kınalı taş
Üstünden geçiyor göksü ala kuş
Göllerde oynaşan iki yeşil baş
Göllerin sefası kazınan gelir
Yürü yiğit yürü yol nedir sorma
Her yüze güleni dost diye görme
Ecelden korkup ta sen geri durma
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Yiğidin alnına yazılan gelir
Misis köprüsünde yolların bağlı
Ayrılık elinden ciğerin dağlı
Göksun’a varınca Beyazıt oğlu
Sana gelen beyler sözünen gelir
Dadaloğlu’m der ki kolun yazılı
Atın gök kır attır yanın tazılı
Ovada koyunlar renk renk dizili
Karışmış sağmalı kuzunan gelir
Kaynak: Dadaloğlu

Gelir De Var Gelmez De Var
Evvel bu dergahtan kısmet
Alır da var almaz da var
Tarikate kadem basıp
Gelir de var gelmez de var
Bazını almış destine
Hizmet ederdi dostuna
Ahd ile ikrar üstüne
Durur da var durmaz da var
Olayım der isen Hızır
İrfan defterine yazıl
Hak her yerde hazır nazır
Görür de var görmez de var
İçin bizim dolumuzdan
Çıkman sakın yolumuzdan
Pir Sultan'ım halimizden
Bilir de var bilmez de var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelir Geçer (Gece Gündüz)
Gece gündüz bir hayale yanarım
Belki o sevdiğim yar gelir geçer
Meşakkatle pür yan oldu her yanım
Yangın yüreğimden kar gelir geçer
Kalmadı takatim durdu dizlerim
Bir an için o cananı özlerim
Leyl ü nehar yollarını gözlerim
Belki o sevdiğim er gelir geçer

Sayfa 76

Çok kıymetli bilir kendi başını
Bilmem ki bilir mi müşkül işimi
Usuldur ehli dil der gelir geçer
Atamız halkoldu kara topraktan
Gönül daim korkar narda yanmaktan
Bilmem akşam gelir bilmem sabahtan
Gün bir sitemli söz dur gelir geçer
Kara talih kör bahtımdan usandım
Gönül karda yar koluna yaslandım
Dünkü cehaletten bugün uslandım
Sinnim adladıkça ar gelir geçer
Gönül bazı dolar aşkın bağrına
Hata söz söylemem nasıl hakrına
Samyeli esmede sinem şehrine
Noksan'm günleri zor gelir geçer
Kaynak: Hodlu Noksani

Gelir Gider
Gam kasavet çekme hey kömür gözlüm
Yiğidin başına iş gelir gider
Genç yaşında güzel seven yiğidin
Sinesinde yare baş gelir gider
Nice diyem başa gelen halleri
Kömür gözlüm gel güldürme elleri
Hele bir parça da bekle yolları
Salarım selamın kuş gelir gider
Benden selam eylen nazlı civane
Eyvallah ederim güzel sevene
Sevdiğin yitiren olur divane
Çok ağlar gözünde yaş gelir gider
Şifa olsun yediceğin yoğurtlar
Izgın'ın kenarı sıra söğütler
Aklı da olmayan babayiğitler
Yalancı dünyaya boş gelir gider
Behlül Ali'm der ki yoldaş yarenler
Azgın yaralarım yok mu saranlar
Olura olmaza sırrın verenler
Şu yalan dünyaya caş gelir gider
Kaynak: Aşık Behlül Ali

Tarar saçlarını süzer kaşım
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Gelirim (Amucam Bir Manzum)
Amucam bir manzum yazınız aldım
Bu teklifi koydum başa gelirim
Davete icabet hürmettir bildim
Kalmadı ihmallik koşa gelirim
Hile olmaz mert yiğidin merdinde
Sizler var olunuz daim yurdunda
Olsam bile Güh-i Kaf’ın ardında
Cebeli dağları aşa gelirim
Söylerim bir destan herdem vasfola
İlime ilçeme açılan yola
Bezirganım inci mercana lala
Haznenize gevher taşa gelirim
Yanguni’y rençperlik ferah bırakmaz
Amuca yeğenin kus’runa bakmaz
Terlan gönlüm gahi açar gah kalkmaz
Dönmüşüm kanatlı kuşa gelirim

Sayfa 77
Kaynak: Kul Himmet

Geliver
Kim Duyarsa Adını
Düşünmez Yarınını
Sevdiğinin Uğruna
Döker Küllü Varını
Geliver Yarim Geliver
Uzaklardan Geliver
Hallerime Bir Çare
Oluver Yarim Oluver
Deli Gönül Yerdedir
Bazı Akan Seldedir
Beklemekten Yorulmuş
Sevdalısı Nerdedir

Kaynak: Aşık Yanguni

Yel Estikçe Savurur
Yürekleri Kavurur
Sevdiğini Görmeyen
Hayaliyle Avunur

Gelirim (Eğer Ben Fakire)

Kaynak: Murşit Has

Eğer ben fakire haber sorarsan
Ya ben nerde idim nerden gelirim
Yok değildim şu cihanda var idim
Pire hizmet ettim pirden gelirim
Addürrezzak gibi Hızır'a yettim
Selman gibi eski dini terkettim
Doksan bin küffarı Müslüman ettim
Tecella dağından Tur'dan gelirim
İsa ile bile idim havada
Musa ile bile idim duada
Ferhat ile külünk çaldım kayada
Attım külüngümü zordan gelirim
Nuh Peygamber gibi gemiler çattım
İletip deryayı ummana kattım
Yusuf ile bile kuyuda yattım
Yakup ile ah u zardan gelirim
Kul Himmet'im bir olalım er ile
Belki bizim kısmetimiz verile
Üçler makamında yediler ile
Kırkların olduğu yerden gelirim

Geliyor (Hele Bakın)
Hele bakın şu yiğidin göğsüne
Zalımdan bir kurşun yemiş geliyor
Al bayrağı tabutuna sarılmış
Bu toprak benimdir demiş geliyor
Kundaktaki yavrular diri yakılmış
Çoluk çocuk hendeklere dökülmüş
Gebe kadınlara süngü sokulmuş
Kıbrıs'ı bir duman almış geliyor
Bir papazın şerri dünyayı sardı
Akdeniz'i kana yaktı,kavurdu
Bir kurtaran yok mu yavru vatanı
Bir Mustafa Kemal doğmuş geliyor
Ne güzel yakışmış bayrağın rengi
Bir vatan uğruna eylemiş cengi
Varmola dünyada Mehmedin dengi
Mahzuni Soyunu Övmüş Geliyor
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Geliyor (Rüştü Beyim)
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Herkes kaderine boyununu eğe
Ünü dağılmıştı şehire köye
Zarar ziyan gelmez Mihrali bey'e
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Acem yiğididir yağşıdır yağşı
Gösterir kendini kemali şahsı
Ahbabı yaranı giderler karşı
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Köyü Acıyurt'tur yeri Konak'tır
Böyle bir yiğidi görmeli çoktur
Yiğitliği veren ol Gani Hak'tır
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Püryani bu anda söyler bitirir
Hakkın birliğine şükür yetirir
Yurdun şerefini beyler artırır
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Kaynak: Tokatlı Aşık Püryani

Sayfa 78

Kaynak: Aşık Dumani

Gelme Ecel Gelme
Bir han köşesinde kalmışam hasta
Gözlerim kapıda kulağım seste
Kendim gurbet elde gönlüm heveste
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Erzurum dağları duman dildedir
Başım yastıkdadır gözüm yoldadır
Aslı hayın yardır adam aldadır
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Erzurum dağları kardır geçilmez
Gizli sırdır her adama açılmaz
Ayrılık şerbeti zehir içilmez
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Felek sen mi kaldın bana gülecek
Akıttın gözyaşımı kimler silecek
Kerem'e dediler Aslın gelecek

Geliyor (Sabah Eyyamında)

Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver

Sabah eyyamında seher vaktinde
Bir çeşme başından yosmam geliyor
Beni görmek mi var yoksa ahtında
Varıp da yolunu kesmem geliyor

Kaynak: Aşık Kerem

Bir ateştir serde kalbe yüreğe
Ayrılıp da gidemedim ırağa
Saç bağı saçlara küpe kulağa
Güzeli durdurup asmam geliyor

Güzeller toplandı geldi bahçeye
Benim sevdiceğim yine gelmedi
İsmini değişmem yüz bir akçeye
Ateş aldı tatlı cana gelmedi

Koymuş gül gerdana nazik elini
Kıvrım kıvrım kıvırıyor belini
Alıp götürmeye saçın telini
Seher yeli olup esmem geliyor

Erenler bezminde bir cam doldurdu
Beni aşkın deryasına saldırdı
Ne ağlattı ne gönlümü güldürdü
Beni koydu yana yana gelmedi

Dumani’yim ben kendimi yormadım
Yazık oldu vuslatıma ermedim
Çok zamandır gül yüzün görmedim
Ağlayıp içimden susmam geliyor

Aşık Efkari'yem tanırım yari
Güzeller içinde yoktur ayarı
Benim için hayatımdır değeri
Bade verdi kana kana gelmedi
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Sayfa 79

Dayanmadılar bu harba
Kaynak: Aşık Efkari

Gelmedi (Yaman Hasta Oldum)
Yaman hasta oldum gönül hasrette
Arzusun çektiğim canan gelmedi
Yüz bin yaram vardır cismim zahmette
Bize em eyleyen Lokman gelmedi
Hab-ı nazda badesini aldığım
Onüçündür aşk bahrine daldığım
Can verip yoluna kurban olduğum
Hubların serdarı sultan gelmedi
Muhibbi'yim yandı vücudum nara
Yar olduğum duyar giyinir kara
Hayıf hasretimiz kalır mahşere
Lebi sükker dili umran gelmedi
Kaynak: Aşık Muhibbi

Gelmedi (Yıllar Oldu)
Yıllar oldu bekliyordum yolunu
Geldim deyi söz verdi de gelmedi
Gözlerimde akan kanlı selimi
Sildim dedi söz verdi de gelmedi
Öleydim yeter ki göreydim yüzün
Sana gelecektim yollar çok uzun
Müsselle de son cenaze namazın
Kıldım dedi söz verdi de gelmedi
Hükmü benzen Aslı gibi geline
Yana yana da karışım külüne
Gerekirse hey sevdiğim yoluna
Öldüm dedi söz verdi de gelmedi
Üsütündağ'ım yar kaldı da amale
Fazla yazacaktım bitti kalemim
Uçan kuşun kanadıyla selam
Saldım dedi söz verdi de gelmedi
Kaynak: Orhan Üstündağ

Gelmedi Hozatlılar
Koçgiri başladı harbe
Sesi gitti şarka garba
Bir ordu asker geldi
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Ovacığın aşireti
Zapteyledi memleketi
Geride imdat gelmedi
Hozat çekmedi gayreti
Yemin edenler elmaya
Zülfikari Mürteza'ya
Geriden teller çektiler
Biz uymayız eşkiyaya
Kaynak: Alişer

Gelmedin (Kara Gözlüm)
Kara gözlüm yarelim unutamadım seni
Her akşam yüreğimden hançerler sevdan beni
Tadı yok dünyanın sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın sensiz adı yok
Neler neler verdim sana
Sevdim çok sevdim
Azmı yalvardım dizlerinde
Gelmedin yar gelmedin
Bana mektup yazmışsın açmışsın yüreğini
İçimde koptu fırtınalar kahretti sevdan beni
Tadı yok dünyanın sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın sensiz adı yok
Neler neler verdim sana
Sevdim çok sevdim
Azmı yalvardım dizlerinde
Gelmedin yar gelmedin
Kaynak: Olcayto Art

Gelmedin Hiç Bir Defa
Gelmedin hiç bir defa
Felekten gördüm cefa
Yaşamak haram oldu
Ölümde buldum vefa
Od'a yandı od'a yandı
Od düştü o da yandı
Kavuştum su serpmeye
Sevdiğim su da yandı
Kaynak: Kemal Yeniceli
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Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik
Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik parmakta yüzük
Varma kötüye de ömrüne yazık
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Gelmemiş dünyaya sen gibi taze
Canlar dayanır mı ettiğin naza
Bir elinde kadeh gerdanı meze
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Taze
Gelmemiş dünyaya sen gibi taze
Canlarmı dayanır (anam) ettiğin naze
Canlarmı dayanır (gülüm) ettiğin naze
Bir elde bade bir elde meze
Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin
Ünlerim ünlerim yanıma gelmez
Bülbülden öğrenmiş (anam) dikene konmaz
Bülbülden öğrenmiş (gülüm) dikene konmaz

Sayfa 80

Rengine boyandım meyinden içtim
Nice canlar ile ikrar görüştüm
Muhabbet eyledim candan seviştim
Muhabbeti küfür sayan gelmesin
Muhabbet eyledim sevdim yarimi
Harc eyledim elde olan varımı
Var bir gerçek ile et pazarını
Ettiği pazardan dönen gelmesin
Gerçek imiş serseriye gelmeye
Er odur ki ikrarından dönmeye
Kalbinde gönlünde riya saymaya
İkilik gömleğin giyen gelmesin
Kırklar bu meydanda döner dediler
Evliyayı yola nişan kodular
Dostunu dostundan seçer dediler
Efsane sözlere uyan gelmesin
Şah Hatayi'm eyder dünya fanidir
Kırkların sohbeti aşk mekanıdır
Kusura kalmayın pirim Ali'dir
Kalbinde karası olan gelmesi
Kaynak: Şah Hatayi

Gelmez Misiniz

Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin

El ele vermiş de gelen güzeller
Bir tanrı selamı vermez misiniz
Mevlam sizi süs için mi yaratmış
Biz gel demeyince gelmez misiniz

Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik (anam) parmakta yüzük
Kollarda bilezik (gülüm) parmakta yüzük
Varma kötüye canına yazık

Karadır kaşınız yaydan nic’olur,
Bugün dünya yarın ahret nic’olur
Bir gönül yapması yüzbin hac olur
Siz gönül yapmasın bilmez misiniz

Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Sümmani’yem ey dilyare niderim
Başım alıp diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz

Gelmesin (Cefasına Dayandım)

Kaynak: Aşık Sümmani

Sefasına cefasına dayandım
Bu cefaya dayanmayan gelmesin
Rengi boyasına cümle boyandım
Bu renklere boyanmayan gelmesin
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Gelmiş (Koşma)
Bu gövner sözlerin ey alicenab
Tamam aşığların sem'ine gelmiş
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Fesahetde belagatde tek
İnanma ki ruy'i zamene gelmiş
Bu esirde şairlerin hasısan
Müderrise berabersen ye'ni sen
Emlin me'denisen gövher kanısan
Eşidenler sözüm demine gelmiş
Aşık oldum bir gameti re'naya
Onu sevdim canım düşdü belaya
Vallah billah sen düşürdün gazeye
Artık men fakirin serine gelmiş
Eli (Ali) çeker gece gündüz ah u zar
Kesildi müdare getdii ihtiyar
Vagıf olsun bu me'nadan haberdar
Medine kuyine Sakine gelmiş
Kaynak: Aşık Ali

Gelmiş İken Bir Habercik
Gelmiş iken bir habercik sorayım
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Gerçek erenlere yüzler süreyim
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Alçağında al kırmızı taşın var
Yükseğinde turnalardan sesin var
Ben de bilmem ne talihsiz başın var
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Benim şahım al kırmızı bürünür
Dost yüzün görmeyen düşman bilinir
Yücesinden şahın ili görünür
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
El ettiler turnalara kazlara
Dağlar yeşillendi döndü yazlara
Çiğdemler takınsın söylen kızlara
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Şahın bahçesinde gonca gül biter
Anda garip garip bülbüller öter
Bunda ayrılık var ölümden beter
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Ben de bildim bu dağların şahısın
Gerçek erenlerin nazargahısın
Abdal Pir Sultan’ın seyrangahısın
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
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Sayfa 81

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 1
Gelmiş iken şu dağları gezeyim
Ölüm ile ayrılığın elinden
Dertsiz bulamadım derdim yanayım
Ölüm ile ayrılığın elinden
Yaz gelince bulanayım coşayım
Elim ile mezarımı eşeyim
Beri gel sevdiğim helallaşayım
Ölüm ile ayrılığın elinden
Ölüm geldi yolun bize uğrattı
Firkat geldi yana yana ağlattı
Kesti ciger pare pare doğrattı
Ölüm ile ayrılığın elinden
Günahsız kardaşlar günahım tartar
Hasretlik yüzünü yüzüme sürter
Her kime söylesem yakasın yırtar
Ölüm ile ayrılığın elinden
Pir Sultan Abdal'ım dertlerim firak
Alışmış yanıyor şu dertli yürek
Bir dahi gelemem menzilim ırak
Ölüm ile ayrılığın elinden
Kaynak: Gülseren Cevahir

Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 2
Gelmiş iken bu yerleri gezelim
Ölüm ile ayrılığın elinden
Gonca gonca güllerini derelim
Ölüm ile ayrılığın elinden
Yaz gelince bir bozcacık meşeyi
Dalgam gelmiş bulanayım coşayım
Yeter bu ayrılık ölümden beter
Ölüm ile ayrılığın elinden
Günahlı kardaşlar günahım tartar
Hasretli yüzünü yüzüme sürter
Yeter bu ayrılık ölümden beter
Ölüm ile ayrılığın elinden
Ölüm geldi yolun bize uğrattı
Firkat geldi yana yana ağlattı
22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kesti ciger pare pare doğrattı
Ölüm ile ayrılığın elinden
Pir Sultan Abdal'ım dertlerim firak
Alışmış yanıyor şu dertli yürek
Bir dahi gelemem menzilim ırak
Ölüm ile ayrılığın elinden
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelmişem Otağına Oyadam Seni
Gelmişem otağına oyadam
Seni gara gile oyadam seni
Ne gözel halk eyleyip
Yaradan seni gara gile
Yaradan seni
Götürüp gaçıracağım aradan seni
Gara gile aradan seni
Ağaç olaydım,yolda duraydım
Sen gelen yola gara gile kölge salaydım
Elimin dağları dola be dolam
Gara gile dolam be dolam
Eğer meni sevmişen get ayrı dolan
Gara gile get ayrı dolan
Ne mene gız gahetti ne sene oğlan
Gara gile ne sene oğlan
Kızıl gül esti,sebrimi kesti
Sil gözün yaşın gara gile ağlama besti

Sayfa 82

Beli dedim inkar eylemem canım
Bu kadar noksana kalma sultanım
Mürşit hak dediler seze gelmişim
Kaynak: Aşık İbrahim

Gelseler Ne Olur
Beni sağlığımda bilmeyen dostlar
Ben öldükten sonra bilseler ne olur
Cesedim toprağa yar yar girdikten sonra
Kabrime çiçekle gelseler ne olur
Yılda bir kerecik sormayan dostlar
Perişan halimi görmeyen dostlar
Hakkın selamını yar yar vermeyen dostlar
Mezarımda temhir verseler ne olur
Garip Bektaş derki yorgun bedenim
Karışıp gidecek toprağa tenim
Cesedimden ayrı ayrı kalacak canım
Beş metre kefene sarsalar ne olur

Söz: Garip Bektaş
Kaynak: Dilber Doğan

Gelsin (Bizden Selam Olsun)

Gelmişim (Üstadım Haydar)

Bizden selam olsun gül yüzlü yare
Salınıp sevdiğim bağlara gelsin
Severim dilberi elde ne çare
Yürekte eriyen yağlara gelsin

Üstadım Haydar'dır evvel ahiri
Çiğneniriz daim etmeyiz zarı
Hocam üstadımsın serimin varı
Gerçekler yoluna ize gelmişim

Sevda derler bir acayip dengim var
Güzeller giyecek şali rengim var
Bugün benim adüvlerle cengim var
Kılıçlar bilensin zağlara gelsin

Aşıklığın cüml'aleme duyuldu
Aşıklar içinde ismin sayıldı
Çiğnenen kul oldu mertlik sayıldı
Özüm turap edip toza gelmişim

Ne kadar cevretse şikayet etmem
Öperim koçarım hıyanet etmem
Canım sende iken feragat etmem
İsterse gerdanım ağlara gelsin

Didar-ı aşığız ta elestüden
Maşukun hayali lam ile be'den
Şeriat tarikat marifet hu'dan
Hakikat ilminden yaza gelmişim

Gevheri bağlanmış bir özge eda
Elinde tespihi dilinde hüda
Dellal-i muhabbet eylemiş nida
Mecnunum olanlar dağlara gelsin

Kaynak: Şevket Ali Ekberov

İbrahim'm kahrın küfrün imanın
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Kaynak: Aşık Gevheri

Gelsin (Bu Bezm-i Vahdete)
Bu bezm-i vahdete cevlan edenler
Vücudun behrini bilenler gelsin
Mürşidin nutkunda doğup can olan
Dört hurüf aslını bilenler gelsin
Dört hurüf ile yedi hat ne oldu
Ba-i bismillahın remzini sordum
Vücut aynasında hangi harf okundu
Ayının sırrını bilenler gelsin
Ayın sin cim deryasına dalan
Elif lam mim okuyup noktada duran
Okutup Cebrail'i dersini soran
Cebrail'in mürşidin bilenler gelsin

Sayfa 83

Sanki dönmez oldu bütün mevsimler
Gelsin artık bizim elin baharı
Engeller müşküller kalksın aradan
Gelsin artık bizim elin baharı
Gurbet için terk edilmiş yurt bizde
Vicdanı yok can alıcı kurt bizde
Böyle gelmiş böyle gitmez dert bizde
Gelsin artık bizim elin baharı
Akarsu davamız görülmez oldu
Bağlarda gülümüz derilmez oldu
Yoksulun yarası sarılmaz oldu
Gelsin artık bizim elin baharı
Kaynak: Muhlis Akarsu

Gelsin De Bak (Dağlar Al Yeşil)

Yedi esma ile kainat bir oldu
Özü cavidan ledünden sordu
Yüz yirmi dört ilmi kim okudu
Bu mana-yı hikmete erenler gelsin

Dağlar al yeşil süslenir
Hele bahar gelsin de bak
Bülbül aşkınan seslenir
Güle bahar gelsin de bak

Kemter Yusuf metheder öz ile dilde
Yedi deryanın aslı o güzel elde
Muhammed Ali'nin kokusu bir gülde
O gülün aslını bilenler gelsin

Bayramlığın giyer dağlar
Her örnekten basın bağlar
Türkü söyleyerek çağlar
Sele bahar gelsin de bak

Kaynak: Aşık Yusuf Kemter

Emanet versen götürür
Menziline tez yetirir
Dertliye derman getirir
Yele bahar gelsin de bak

Gelsin (Yavru Şahin)
Yavru şahin avın almış uçuyor
Elinden avını alanlart gelsin
Kır atın üstünde aslan geçiyor
Kızarmış gözleri dolanlar gelsin
Koşan aslan gibi bindim atıma
Hiç kimse ulaşmaz benim katıma
Ben güzel Döne'yi aldım terkime
Elimden almayı umanlar gelsin
Atım ha Kıratım aslan bileklim
Şahin bakışlı da harbi kulaklım
Köroğlu'nu dersen çatal yüreklim
Topuzun altına dayanan gelsin

Cennet sanarsın cihanı
Kalkar dağların dumanı
İner ovanın ceylanı
Çöle bahar gelsin de bak
Dere kenarında taşlar
Hep yosun tutmağa başlar
Yuva için tüner kuşlar
Dala bahar gelsin de bak
Turnam kanadını düzler
Ördek avcısını gözler
Çığrışarak konar kazlar
Göle bahar gelsin de bak

Kaynak: Köroğlu

Gelsin Artık Bizim Elin Baharı
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Feymani biter acılar
Kağnılar yürür gıcılar
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Kervan düzer yaylacılar
Yola bahar gelsin de bak
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Gelsin Dövüşelim Bolu Beyleri
Eğer kendilerde erlik var ise
Gelsin dövüşelim Boyu Beyleri
Kanından susayıp candan geçerse
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Atına binende eyledi dizgin
Alaylara çatıp eyledi bozgun
Leşine kondurmak isterse kuzgun
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Koç yiğitleri aldım da yanıma
Keskin kılıcımı çaldım belime
Serimden geçmişim bakmam ölüme
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Karşımda durana kalmaz kararım
Doğrulup gelene yoktur zararım
Ya şehitlik ya gazilik dilerim
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Ala sadağımı sundum özüme
Hezaran kalkanım aldım dizime
Köroğlu der göründü gözüme
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Kaynak: Köroğlu

Gelsin Merhamet Sana
Gelsin merhamet sana
Umut verecek kadar
Kız
Ağaçlar kalem olsa
Yapraklar kağıt olsa
Yazmaz benim derdimi
Deniz mürekkep olsa
Oğlan
Ayağında çoraplar
Ne eskidir, ne yeni
Bulamazsın sevdiğim
Benim gibi seveni
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Kız
Göğsü ormanında
Yanma gürgenim yanma
Başka sevdan var imiş
Beni bilmiyor sanma
Oğlan
Tüfeğim dolu saçma
Kaçma vururum kaçma
Ben zaten yaralıyım
Bir yara da sen açma
Kız
Yaylanın çimenleri
Kardan almıyu kardan
Eller ne derse desin
Geçemem nazlı yardan

Gemi Kalkar (Süleyman)
Gemi kalkar sular akar
Kara kaşlı bana bakar
Giymiş mor fesini de (Süleyman)
Bakışı canlar yakar
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin (Süleyman)
Aramızı bozanlar
Yeşil sandık kilidi
Üstüne toz bürüdü
Geçme kapı önünden (Süleyman)
Civanım ömrüm çürüdü
Kaynak: Osman Pehlivan

Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Sür gemici gemiyi
Nişanlım var gemide
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Geminin başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Şu kızın peşindeyim
Yar nasıl edelim
Haydi basın gidelim
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Yar kapıdan girince
Bakan gözler kamaşır
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Kaynak: Hamit Çine

Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Gemici baba gemiyi eğlet
Nişanlım var geride
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
Kaynak: Cevri Altıntaş

Gemiler Giresun'e
Gemiler Giresun'e
Yar olayım sesine
Bir daha vurayidi oy oy
Nefesim nefesine
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanayı
Kurban o fidan boya oy oy
Yürürken sallaniyi
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
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Gemilerin sereni
Tanımadım geleni
Acep nereye koylar
Sevdalıktan öleni
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Gemiler Posta Posta
Gemiler posta posta
Aspalı karısı yasta
Dervişanın Mustafası
Sakız'daki mapusta
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Mendil aldım bohçadan
İbret alın Haççadan
Aspalının Mehmedin
Çevresi çıktı bahçadan
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Kapılar aralandı
Mehmedim yaralandı
Anasının babasının
Ciğeri paralandı
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Kaynak: Yöre Ekibi

Gemilerde Talim Var
Gemilerde talim var
Bahriyeli yarim var
O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
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Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
(İstanbul'un kızları)
Benim yarim çok güzel
(Recep diye ağlaşır)
Gören gözler kamaşır
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Gemi gelir yan verir
İskeleye şan verir
Şu İstanbul kızları
Koca diye can verir
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Mavi giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Geçme kapım önünden
Seni benden alırlar
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Kaynak: Sarı Recep

Gemim Gidiyor Baştan
Gemim gidiyor baştan
Yelkenleri kumaştan
Açılıp denizlere
Dolaşacağım baştan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim yolcu yük taşır
Limanları dolaşır
Akdeniz bizim deniz
Olmaya çok yaraşır
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim gider durmadan
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Halatları sırmadan
Ayyıldızlı bayrağım
Dalgalanır armadan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Kaynak: Bilinmiyor

Geminin İçineyum
Geminin içineyum
Deryalar üstüneyum
On iki yaştan beri
Kız senin peşineyum
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Ayağuna mesi var
Başında da fesi var
Sorarım Emineye
Benden başka nesi var
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Kaynak: Osman Bicioğlu

Gemiye Çektuk Yelken
Gemiye çektik yelken
Biz sefere giderken
Dua eyle sevduğum
Geleyim daha erken
Trabzon'u aşalım
Ne zaman kavuşalım
Yar sennen uyuşalum
Bir birini alalum
Dökülmüş iki yana
O sırmalı saçlarun
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Yar sennen ayrilali
Durmayi gözyaşlarum
Demir alduk limandan
Hava kesti bir yandan
Her şeyi unuturdum
Yar çıkmayi aklimdan
Karadeniz'in eni
Güzel dediler seni
Çok da güzel deyilsun
Cilven yakayi beni
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Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Askerin ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

Kaynak: Hasan Sözeri
Kaynak: Osman Şevki Uludağ

Genç Olmak
Sisli bir kent puslu akşam
Camlarına yaslanmada
Odada sen bir başına
Kaygılarla kuşatmada
Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak
Her akşam bu yalnızlıkta
Öksüz bir kuş havalanır
Kanat çırpar karanlıkta
İnsanlardan yaralanır

Genç Osman
Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Gören kafirlerin tedbili şaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak

Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Aslanlar içinde geliyor Genç Osman

Paylaşma bu yalnızlığı
Düşlerinin hızı ile
Türkülere dök içini
Öyle binbir sızı ile

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak

Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıncın kabzesi görünmez kandan
Her sabah her seher tozdan dumandan
Toz duman içinde kalan Genç Osman

Kaynak: Zülfü Livaneli

Genç Osman
Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın içine girilmez yastan
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Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Sultan Murat derki gelsin göreyim
Nasıl aslan imiş bende bileyim
Vezirlik isterse üçtuğ vereyim
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Vezirlere serdar olsun Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
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Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Kaynak: Yöre Ekibi

Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

Genç Osman

Kaynak: Bilinmiyor

İbtida yürüyüş oldu Bağdad'a
Sıçradı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu bayraktar kaptı bayrağı
İrişti bedene dikti Genç Osman

Genç Yaşımda Kollarıma Zincir Vurdular

Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
Tütünlerim gökyüzüne dönerken
Yıkılası Bagdad seni döverken
Şehidlere serdar oldu Genç Osman
Eğerlensin kır atımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazları Bağdad kapısın
Mevla izin verdi açtı Genç Osman
Getirin de Genç Osman'ı görelim
Şahbazımız var idüğün bilelim
Taht isterse tahtımızı verelim
Vezirleri posttan indi Genç Osman

Genç Yaşımda Kollarıma Zinciri
Acımadan Vuran Sen Değil Misin
Birkaç Günlük Şu Çileli Ömrüme
Tuzaklar Kurduran Sen Değil Misin
Baharıma Acı Düzgar Estiren
Kerbelada Hüseyini Kestiren
Cellat Olup Pir Sultan'ı Astıran
Sen Değil Misin Sen Değil Misin
Akarsu'yu Kimin İçin Yarattın
Neden Dünyasını Böyle Kararttın
Gerçekleri Görenleri Kör Ettin
Sen Değil Misin Sen Değil Misin
Söz: Muhlis Akarsu

Gençliğe Çağrı

Sultan Murad Sultan Ahmed'in çırağı
Ah edince getirirdi ırağı
Kudretten çatılı anın yüreği
Dal kılıç yazıldı gitti Genç Osman

Boşa dövüşmeyin bizim yiğitler
Sizi vuranlar vurulmuyor ki
Kimbilir nerede hangi koltukta
Kömürde tarlada yorulmuyor ki

Karacaoğlan bunu böyle söyledi
Askerleri dağı taşı boyladı
Bir Bağdad'ı da gayet medheyledi
Bin yiğide bir baş oldu Genç Osman

Aynı baba dölü ölüp öldüren
Ölenle öldüren iti güldüren
Yok muydu bunu size bildiren
Vur diyenler burda görülmüyor ki

Kaynak: Karacaoğlan

İşçiyi işçiye düşüren zalim
Boynumuzda boza pişiren zalim
Bu kadar bardağı taşıran zalim
Gözümüz önüne serilmiyor ki

Genç Osman
Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Yeni adı çıkmış sağ ile solun
Tarihte borcu yok kullara kulun
İki yanı birdir yattığın çulun
Bilirsin ölenler dirilmiyor ki

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
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Mahzuni der nedir hakkın davası
İnsana benzemez köpek mayası
Uy tükensin bitsin sınıf kavgası
Sınıfsız bir okul durulmuyor ki

Bir zamanlar ateş idim kor idim
Namertlere düşman merde yar idim
Dört mevsimde çözülmeyen kar idim
Güneş vurdu erimeye başladı

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Şahballı’yım zaten ömrüm yayandı
Sonu geldi iki taşa dayandı
Yaz baharım boran kışa dayandı
Başım duman bürümeye başladı

Gençliğim
Ben de tabip oldum derman aradım
Derdimin dermanı sendedir sandım
Çok çileler çektim candan usandım
Niye böyle erken çöktü gençliğim canım gençliğim
(Hemen böyle erken gitti gençliğim benim gençliğim)
Ağustos ayında kışta gibiyim
Dizlerim tutmuyor boşta gibiyim
Sanki çok ihtiyar yaşta gibiyim
Hemen böyle erken gitti gençliğim canım gençliğim
Kaynak: Aşık Nuri Yücel

Gençliğim (Hep Yalan)
Hep yalan
Ellerin gözlerin
İçi boş sözlerin yalan
Düştüm dara
Halimi sormayan
Dostların sözleri yalan
Yanarım halime
Yanarım
Gençliğim nerede
Aman aman
Halim yaman
Başım duman
Dağlar gibi biçareyim
Kaynak: Servet Kocakaya

Gençlikten Kocalığa
Şaka maka eskiyoruz galiba
Her bir yanım çürümeye başladı
Ömrümü ellere eyledim hiba
Can cesedi çürümeye başladı
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Kaynak: Hilmi Şahballı

Gene Bastı Bizi Kırıkhan Suyu
Gene bastı bizi Kırıkhan suyu
Kurusun bunların adeti huyu
Bu tembelliğinize kim yaptı büyü
Gerili gerili böyle yatılmaz
Nerden bilsin Fatili'si Hacı'sı
Hiç bitmiyor bu döllerin acısı
Ekrem Ağa'nı en gıymetli bacısı
Televizyon için tarla satılmaz
Köyümüzden hayır kuşu uçtu mu
Kel görünür takke yere düştü mü
Fırsat birdir elinde bir kaçtı mı
Şahin olur birdaha hiç tutulmaz
İyilik bilmeyen anlar mı zordan
Ağızları kokmuş hanekten cordan
Son nefesinizde göçerken burdan
Korkarım ki size kimse katılmaz
Gözünü sevdiğim Aşık Toklucum
Doğuştan bu yana bitmiyor acım
Büyüklenip durma hey Fatma bacım
Bir başkası için komşu atılmaz
Kaynak: Halit Toklucuoğlu

Gene Başım Alıp Gidem
Gene başım alıp gidem
Ellere vay ellere vay
Körpecik yaşımda düştüm
Dillere vay dillere vay
Ömrüm artık matem tutma
Gidersen beni unutma
Mevlam beni muhtaç etme
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Kullara vay vay kullara vay
Sarptan sarpa düştü yolum
Ne Azrail ne de ölüm
Körpeden savruldu külüm
Yellere vay vay yellere
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(Amman aman)
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım yar yar
Canımı sıkmayın avratlar da ikinizi birden boşarım
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey
Bağlantı

Yollar uzar gide gide
Uzun yollar yuda yuda
El fitneye Mahzuni de
Tellere vay vay tellere vay
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gene Rüzgar Almış Bulutlarını

(Amman aman)
Birine aldık bir metre astar
Birine aldık bir metre astar yar yar
Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey
Bağlantı

Gene rüzgar almış bulutlarını
Yoksa karşı dağda kar mı var (Dostum)
Söndürme ne olur umutlarımı
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

Kaynak: Hüseyin Say

Başımı da vurdum taştan taşlara
Selam olsun gökte uçan kuşlara
Bir sevdadır gülüm düştüm bu hala
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

Gerçek aşıklara sala denildi
Dertli olan gelsin dermanı buldum
Ah ile vah ile cevlan ederken
Canımın içinde cananı buldum

Aşık Merali'yem dert benim olsun
Diken benim olsun gül senin olsun
Koy ver yalan dünya ellere kalsın
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

Akar gözlerimden yaş yerine kan
Zerrece görünmez gözüme cihan
Deryalar nuş edip kanmaz iken can
Aşıklar kandıran ummanı buldum

Yağmur yağar rüzgar eser
Düşer yaprağa yaprağa
Ben muratsız mı girem
Kara toprağa toprağa

Aşıklar meydana doğru varırlar
Erenler cem'olmuş verip alırlar
Cümle evliyalar divan dururlar
Cevahir bahş-olan dükkanı buldum

Kaynak: Savcı Adem Meral

Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar
Canlar mezad olmuş dellalde gezer
Oturmuş ümmedin beratın yazar
Hakka mahbub olan sultanı buldum

Gerali Dedikleri (Ham Çökelek)
(Amman aman)
Gerali dedikleri bir gençten uşak
Gerali dedikleri bir gençten uşak yar yar
Başına şal bağlar da belinde kuşak
Gerali’m hey hey hey
(Bağlantı)
Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geli ver de gız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
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Gerçek Aşka Sala Denildi

Emir Sultan der ne hoş pazar imiş
Aşıklar meydan edip gezer imiş
Cümlenin maksudu ol didar imiş
Hakk'a karşı duran divanı buldum
Kaynak: Emir Sultan

Gerçek İmiş (Alemde Doğru Dost)
Alemde doğru dost yoktur
Dedikleri gerçek imiş
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Kulunu saklayan haktır
Dedikleri gerçek imiş
Bulut asumana ağar
Yerlere rahmetler yağar
Gün doğmadan neler doğar
Dedikleri gerçek imiş
Eğer insan eğer melek
Yalvarırım geçer dilek
Bivefadır çark-ı felek
Dedikleri gerçek imiş
Kuloğlu der ömür geçer
Kalmasın alemde naçar
Dünya sana konar göçer
Dedikleri gerçek imiş
Kaynak: Kuloğlu

Gerçek Muhabbeti Beni Pişirdi
Gerçek muhabbeti beni pişirdi
Sevginin narında yandım kül oldum
Yaktı ciğerimi gözüm yaşardı
Kendimi şaşırdım ben deli oldum
Sadık cananımda bir ışık gördüm
Cemala mat oldum divanda durdum
Tefekküre daldım kendimde sordum
Turap ol dediler bende yol oldum
Gerçek kaptan oldum deryama daldım
Deryayı dolaştım kendimi buldum
Sadık dostlar dedim pervane oldum
Figana başladım akan sel oldum
Aşık Derdi Derya dostun kölesi
Tedavisi zordur cahil yarası
Zehirden acıdır bunun meyvesi
Sabır kapısında durdum lal oldum
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Mutludur barışa sevgiyi katan
İnsana yaşama temeli atan
Bütün insanları ayakta tutan
Dünyanın direği gerçek sevgidir
Bulanık gönüller artık durulsun
Zamana uyumlu düzen kurulsun
Sevginin damgası çağa vurulsun
Halkların dileği gerçek sevgidir
Derviş Kemal herkes gözün silmeli
Silkinerek kendisine gelmeli
İnsan olan şu konuyu bilmeli
Huzurun gereği gerçek sevgidir
Kaynak: Derviş Kemal

Gerçekler Bilinmez
Güzeller semtinden bize gel oldu
Varamam şu iller yazlanmayınca
Kalmadı hiç talib ehl-i dil oldu
Gerçekler bilinmez azlanmayınca
Yezid'e verildi cevr ile cefa
Mümine verildi zevk ile sefa
Bunda inanmazlar, lafınız hava
Yalan ile gerçek gözlenmeyince
Ali'yi seversen dilinden koma
Bek sakla sırrını kimseye deme
Bu bir sırr-ullahtır beyan eyleme
Cemiyet kurulup sözlenmeyince
Ali'yi sevenler gönül düşürür
Düşürüben aşk kazanın taşırır
Değme rehber çiğ talib mi pişirir
Ocaklar yanıp ta közlenmeyince

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Pir Sultan Abdal'ım demek mi olur
Hercai güzele emek mi olur
Terbiyesiz, ey can semek mi olur
Mürşit huzurunda tuzlanmayınca

Gerçek Sevgidir

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Savaştan kaçınıp barışı seven
Herkesin ereği gerçek sevgidir
Haklıdır barıştan yanayım diyen
Barışın yüreği gerçek sevgidir

Gerçeklerin Yuvasıdır
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Gerçeklerin yuvasıdır
Halk evleri, halk evleri
Atatürk’ün meyvasıdır
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Halk evleri halk evleri
Otuz iki de kuruldu
Kardeş bacı hep dirildi
Halk evi ismi verildi
Halk evleri halk evleri
Halk evleri kültür dolu
Kökü birdir çoktur kolu
Müzük okçu dokur halı
Halk evleri halk evleri
Bir kolu da köy odası
Çalınır davul zurnası
Halay çeker genç yavrusu
Halk evleri halk evleri
Derdi Derya sevdi özde
Cevher vardır telde sazda
Halk sevgisi çıkmaz bizde
Halk evleri halk evleri
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Deli Yusuf tamamladı öğüdü
Sen tamam et yirmi bir yiğidi
Gözlerim görmüyor suçum ne idi
Koyma kıyamete burda al gerek
Kaynak: Köroğlu

Gerek (Her Aşıka Aşık Deme)
Her aşıka aşık deme
Aşık yana yana gerek
Her alime alim deme
Alim kana-kana gerek
Her gözelde ağıl olmaz
Her söz şirin nağıl olmaz
Her doğulan oğul olmaz
Doğan ana ana gerek

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Her kes yeye öz behrini
Azaflı da söz nehrini
Her kim çekir el kehrini
Kelbi şana-şana gerek

Gerek (Bir Yiğit Haykırıp)

Kaynak: Mikayil Azaflı

Bir yiğit haykırıp meydana girse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel'e metin kale yapmaya
Kendi yiğit özü metin er gerek

Gerek (Özgürlüğün Kutsal Tacı)

Hay n'olanda oğlum Ali n'olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Padişahın divanına varanda
Dil tutulur dili tutar er gerek
Sıra sıra koç yiğitler dizersin
Alayları bozuk bozuk bozarsın
Berhaneyi Çamlıbel'de çözersin
Burda sana barınacak yer gerek
Göğüs gerek arka verek dağlara
Hizmet edek bahçelere bağlara
Şöhret vermek için nice illere
Burda sana devlet gerek sur gerek
Bir köşk gerek oturmaya yaz ile
Bir saki mey doldura naz ile
Yiğitlerin kumandasın saz ile
Vermek için yakışacak dil gerek
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Özgürlüğün kutsal tacı
Aklı selim başta gerek
Tok olan ne bilsin acı
Tokun kalbi taşta gerek
Halkı seviyorsan şayet
Ezilmişe eyle izzet
En güzel tat gerçek lezzet
Etsiz yağsız aşta gerek
Sırrı çıksın bilmecenin
Sonu gelsin şu gecenin
Halkı soyan tefecinin
Çenesine muşta gerek
Oğlum uysa fikirlerin
Yanında ol hakirlerin
İnsanoğlu fakirlerin
Gözündeki yaşta gerek
Derviş Kemal özü ile
Hakkı gördü gözü ile
Sazı ile sözü ile
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Ozanlar savaşta gerek
Kaynak: Derviş Kemal

Gerekir (Tamakardır Dünya)
Tamakardır dünya malına insan
Ecel şerbetinden kansa gerekir
Terki dünya edip umudun kesen
Kurtulup günahtan yunsa gerekir
Namaz kılıp seccadede oturan
Hakka kulluk edip borcun yetiren
Günde beş vakitta tevfik getiren
O kula cennetlik dense gerekir
Hakkın sevgilisi hazreti Ömer
Gece gündüz makamına nur damlar
Dördüncü katta da İsa peygamber
Şamda minareye inse gerekir
Cennet yedi idi olunca sekiz
Havuzda çağladı kevseri leziz
Cennetlik olana bir kızıl öküz
Eti püryan olup yense gerekir
Said'im kitaptan ders aldı
Musa Terketmiş dünyayı düşmüş bir yasa
Bir vakit namazı terketse kimse
Bin yıl cehennemde yansa gerekir
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gerekli
Şiir yazılır mı durup dururken
Yazmak için aşık olmak gerekli
Ismarlama şair değilim ki ben
Biraz da duygulanmak gerekli
İster otururken ister gezerken
İster gözlerinle bir kız süzerken
Bir olay için şiir yazarken
O olaydan etkilenmek gerekli
Şiirlerdir duyguların anısı
Budur çoğu aşıkların kanısı
Eğer bir kız ise şiir konusu
Onu tam yürekten sevmek gerekli
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Yapmalısın kardeşim sana düşeni
Bir Güneş yapmışsa ulusun seni
Aydınlatmak için doğmak gerekli
Toplum yararına görüşün varsa
Düşüncen bilime-usa uyarsa
Eğer gerçekten yana kayarsa
Savını ileri sürmek gerekli
Katılmak zorunda değilsin bana
Söylemek ödevim gerçekten yana
Halk yağmur gözüyle bakarsa sana
Halkın yararına yağmak gerekli
Arif'im bitmedi sözüm uzadı
Çok fazla uzarsa kalmaz ki tadı
Gerçektir doğrunun-güzelin adı
Halk için gerçeği görmek gerekli
Kaynak: Arif Gölge

Gerekmez Bana (Şu Alemi)
Gezip şu alemi derdime çare
Bulmayan kardaşım gerekmez bana
Ağladıkça benim gözümün yaşın
Silmeyen kardaşım gerekmez bana
Daima yolda gerekmiş yol eri
Yol erinin elindedir yuları
Başa bir iş düşse benden ileri
Yelmeyen kardaşım gerekmez bana
Ben güzel pirime olmuşam talib
Neyleyim amennas üstüme kalıp
Şu benim halimden haberdar olup
Bilmeyen kardaşım gerekmez bana
Bülbülün arzusu şol gonca güle
Nazar itikattan itibar dile
Ağlarsam ağlaya gülersem güle
Gülmeyen kardaşım gerekmez bana
Şah Hatayi'm kalkıp şurdan yürüyüp
Hevesinden geçip hırsı farıyıp
Aman mürvet deyip yüzler sürüyüp
Gelmeyen kardaşım gerekmez bana
Kaynak: Şah Hatayi

Mutlu etmelidir ödevin seni
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Geri (Sahbayı Ne Müşkül Sundun)
Sahbayı ne müşkül sundun a melek
Ben ecel camını içtikten geri
Mıkras-ı hicr ile o zalim felek
Bana gam hırkasın biçtikten sonra
Ey gönül alemde gezme serseri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Erbabından sual eyle cevheri
Anı çayı taşından seçtikten geri
Aldanma devrine böyle devranın
Gözetemem gülünü ben o bağbanın
Çekemem kahrını yalın çobanın
Kuzuyu koyundan seçtikten geri
Tahammül ederken adu taşına
Kan karıştı gözlerimin yaşına
Felek himmetini çalsın başına
Ceyhuni dünyadan göçtükten geri
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Geri Al (Ya İlahi Görünmezden)
Ya ilahi görünmezden bir devlet
Zekatını veremezsem geri al
Helalından dört öküz ver yarabbi
Koşup çifte süremezsem geri al
Yoksulluğu ezberledim nideyim
Verin aşkın badesini yudayım
Biraz altın ver ki hacca gideyim
Bu kavi üzre duramazsam geri al
Çok verirsin beynamaza hayına
Saldın beni züğürtlüğün yayına
Köprüler yaptıram Tecer suyuna
Kagir bina kuramazsam geri al
Bir söz ver yarabbi göreyim şimdi
Yoksulluk elinden ciğerim yandı
Üryana bir gömlek yetime hindi
Rızan için saramazsam geri al
Ne mümkün yarabbim yolundan sapam
Ruhsat'ın terkedip dünyaya tapam
Senin rızan için bir oda yapam
İki minder seremezsem geri al

Sayfa 94
Kaynak: Aşık Ruhsati

Geri Çekil (Dost Bağından)
Dost bağından bir gonca gül
Alamazsın geri çekil
Aşkın meydanında ödül
Bulamazsın geri çekil
Oldun mu bu yolda sail
Taktirde rızaya kail
İlmi amil zat-ı kamil
Olamazsın geri çekil
Davut Sulari der baya
Allah emek vermez zaya
Kaptansız gemi deryaya
Salamazsın geri çekil
Kaynak: Davut Sulari

Geride Kaldı (Avrupalı Olduk)
Avrupalı olduk köyü unuttuk
Dara düştüğümüz geride kaldı
Tarlada bahçede sarı sıcakta
Ayran içtiğimiz geride kaldı
Nerde hani kara yapı haneler
Geçti o günlerde o zor seneler
Kupkuru tarlada cılız sebzeler
Sebze seçtiğimiz geride kaldı
Gölge yapar idik kuru dallardan
Zalim kullar anlamazdı hallerden
Diz boyu karlardan çamur yollardan
Gelip geçtiğimiz geride kaldı
Günde kendimizi tarlada yorup
Feleğe kahredip çıkar yol sorup
Hocaya dedeye dermana varıp
Dertler deştiğimiz geride kaldı
Gürani der sanki uyandık düşten
Ayrıldık dostlardan kardeşten eşten
Ağustosta ırgatlıkta güneşten
Yanıp piştiğimiz geride kaldı
Kaynak: Gürani Doğan

Gerizler Başı 1
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Gerizler başından hoplayamadım aman
Döküldü cephanelerim toplayamadım
Düşman galip geldi haklayamadım aman
Amanın da amanın efeler öldürmen beni
Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni
Mahkemenin önünden eğildim geçtim
Sol yanımdan kurşun yedim bayıldım düştüm
Ahbap düşman oldu ben buna şaştım
Amanın da amanın efeler öldürmen beni
Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Gerizler Başı 2
Gerizler başından atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Düşman galip geldi haklayamadım
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Şu gençlikte hiç uğruna soldurman beni
Gerizler başında ağıt havası
Yitirmiş yavrusun ağlar anası
Yarın mahşer günü olur davası
Amanın amanın kurşun yedim yaram derindir
Gel ağlama garip anam mevla kerimdir
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Germencik'nen Baltacık'ın Arası
Germencik'nen Baltacık'ın arası
Yaktı beni domdom kurşun yarası
Aman doktor nedir bunun çaresi
Gitti yarim gitti elden ne çare
Kader kısmet böyle yazmış ne çare
Meyhaneye vardım ama içmedim
Arkadaşım düşman imiş bilmedim
Yedi yerden kurşun yedim ölmedim
Gitti yarim gitti elden ne çare
Kader kısmet böyle yazmış ne çare
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Gesi Bağları
Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi aranıyorum
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim
Gesi bağlarından gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı şarap içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
Atma anam atma şu dağların ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm var da şu dünyada zulüm var
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Gesi Bağları (Germir Ağzı)
Gesi bağlarını dolanıyorum
Yitirdim yarimi anam aranıyorum
Birçift selamına güveniyorum
(Bağlantı)
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi bağlarının gülleri sarı
Ayrıldım yarimden anam gülmeyim gayrı
Gitti isen selamın kesme bari
Bağlantı
Gesi’ye giderken yolum ayrıldı
Bindim arabaya anam başım çevrildi
Bu ayrılık bize Hak’tan verildi
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Geşt Eyledim Şu Cihanı

Kaynak: Yöre Ekibi
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Geşt eyledim şu cihanı gezmeğe
Ben üstazdan gayrı ulu bilemem
Marifet ilminden alıp satmağa
"Elif" okumadan "dal"ı bilemem

Sayfa 96

Değişseler vermem seni dünyaya
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman

Bir el gerek pîrden etek tutmağa
Halfe gerek hırka taç urunmağa
Mürşit gerek müşküller halletmeğe
Rehbersiz gidilen yolu bilemem

Kaynak: Yöre Ekibi

Bir kişi rehbere mürşide yetse
Nakes Hak cemine göz gönül katsa
Kişi sevdiğinin lebinden tatsa
Aşka ondan özge dolu bilemem

Getirdin başıma türlü cefayı
Derdim gönül sana dur demedim mi
Geçti ömrüm sürdürmedin sefayı
Çektiğim ah ile zar demedim mi

Ol doludan içen mest olur müdam
Daima ezberim virdimde Huda'm
Canıma cellatlık etse bir adam
Ol züldan sayılır hali bilemem

Halikın var yok müdara kul için
Yanma aşkın ateşine el için
Girme rakip bahçesine gül için
Goncanın etrafı har demedim mi

Bunu böyle tutmak gerek ey Veli
Cihana dolu geldi ol Kızıl Deli
Hocam Şah-ı Merdan sebakım Ali
Ben Bektaş'tan gayrı ulu bilemem

Taktiri hüdaya olman mı kail
Beyhude ömrünü eyleme zail
Vurur bir gün pençesini azrail
Can aziz vermesi zor demedim mi

Kaynak: Aşık Veli

Hak yolu doğrudur eğiri gitme
Azabı cehennem narın unutma
Dünya geniş diye uzanıp yatma
Konacağın menzil dar demedim mi

Getir Anam Püsküllü Çantamı
Getir de anam püsküllü çantamı takayım boynuma
Babam da bedel vermiyor validem gideyim yoluma
Bakın da beyler bakın da ağalar babamın halına
Babam da tamah etmiştir validem dünyanın malına
Vudova ovasında bre validem vurdular beni
Balkan yarımadasında bre validem gömdüler beni
Çalınsın mahlemde bre çalınsın zurna davullar
Babam da bir düğün yapacak dünyada angılsın

Getirdin Başıma Türlü Cefayı

Nazar kılmaz mısın fani cihana
Vurdurma ömrünü badı hazana
Sad hezaran ömrün olsa divane
Yudar bir gün seni yer demedim mi
Said'im mevlaya çağır elaman
Kesret günahımdan halim pek yaman
Bin ayak bir yerde durduğu zaman
Meydanı arasat var demedim mi

Kaynak: Abdullah Tamnik
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Getir Berber Getir
Getir berber getir de aynayı getir
Ak gerdan altına da al beni yatır
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman
Hiç durmadan berber baksam aynaya amman
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Getirin Atımıda Binem Aşkar'a (Barak)
Getirin atımı da binem Aşkar'a
Alem bilir de yar severim eşkere
Adını çağırayım günde beş kere
Benim gönlüm de bir güzele vurgundur vurgun
Getirin atımı da binem az ama az
Her yiğit de sevdiğiyle gezemez
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Sıfat kocar ama gönül kocamaz
Benim gönlüm de bir güzele vurgundur vurgun
Kaynak: Tuncay Eylen

Getirin Hako'yu Giydirin Sakoyu
Getirin Hako'yu giydirin sakoyu
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Getirin eleği giydirin yeleği
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Kaynak: Bedir Çağlayan

Getirin Kına Yakalım
Getirin de kına yakalım
Yetmezse gene katalım
Of gelin kızı bulalım
Bu gelin kızı bulalım
Ay gelin a kardaş kinan kutlu olsun
El oğlu yanında dilin tatlı olsun
Kaplara koydum kaşigi
idiyor evin yakışığı
Oluyor kız gelin oluyor
Evler bomboş kaliyor
Ağlama gelin hanım ağlama
Varıyon sevdiğin oğlana
Kaynanalar yakar kınayı
Aşk olsun doguran anayi
Ağlatmayın garip babayı
Ağlatmayın garip babayı
Ay gelin a kardaş kinan kutlu olsun
El oğlu yanında dilin tatlı olsun
Kaplara koydum kaşigi
Gidiyor evin yakışığı
Oluyor kız gelin oluyor
Evler bomboş kaliyor
Ağlama gelin hanım ağlama
Varıyon sevdiğin oğlana
Kaynak: Fatma Kaya
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Getirin Kınasını Yakalım
Getirin kınasını yakalım
Yetmezse azca katalım
A gelin a nazlı güzel
Kınan kutlu olsun
Güveyi yanında sözün tatlı olsun
Kınası karılır tasta
Kız anası kara yastadır yasta
Oğlan evi pek havastadır havasta
A gelin a nazlı gelin
Kınan kutlu olsun
Çattılar gazan taşını
Tamam ettiler düğün aşını
Çağırın gelsin oğlan gardaşını
A gelin a nazlı gelin
Kınan kutlu olsun
Güveyi yanında sözün tatlı olsun
Kaynak: Yöre Ekibi

Getirir (Her Sabah Her Sabah)
Her sabah her sabah bülbülün sesi
Bülbül avazını güle getirir
Yiğit olan sırrın kimseye demez
Kötü kalbindekin dile getirir
Yiğit olan eşiğinden bellidir
Yiğit kamil olur yüzü yerdedir
Kurttan doğan yine kurt eniğidir
Akıbet başına bela getirir
Yalnız gidip yoldaş olma yolsuza
Komşu olma rehbersize pirsize
Selam verme namussuza arsıza
Birgün namusuna hile getirir
Erenler de der ki Selman-ı paktır
Kırklar da derler ki cümlesi haktır
Cehennem evinin ateşi yoktur
Herkes ateşini bile getirir
Kul Fakır'ım gezdim gurbet ellerde
Bülbül ötmez gülistansız güllerde
Çok keramet vardır tatlı dillerde
Dağdaki deliyi dile getirir
Kaynak: Kul Fakır
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Getirir (Her Sabah Her Seher)
Her sabah her seher bülbül sedası
Bülbül sedasını güle getirir
Yiğit olan esrar vermez dışarı
Leke kelamını dile getirir
Bülbülün davası vardır har ile
Şirin göçüp gitti ekşi nar ile
Aşık maşuk olma kalleş yar ile
Kalleş aşk üstüne hile getirir
Hakkın selamını verme nursuza
Yanlınız git yoldaş olma hırsıza
Komşu olma edepsize arsıza
Akibet başına bela getirir
Sümmani gedanın sözleri haktır
Kalbi fasihlerin çilesi çoktur
Cehennem hanenin ateşi yoktur
Her kul ateşini beli getirir
Kaynak: Nusret Toruni

Gevaş (Toprağı Verimli)
Toprağı verimli bereket kaynar
Havası da bir başkadır Gevaş’ın
Görmeye doyulmaz görenler anlar
Tabiatı bir başkadır Gevaş’ın
Her tarafı evliyalar diyarı
Buz gibi o Aslı Hatun pınarı
Baklakar’da Şehit Osman Makberi
Tarihi de bir başkadır Gevaş’ın
Mayısta süslenir kup kuru yerler
Lisanı haliyle zikirde güler
Seyrine buyurun mis gibi beyler
Baharı da bir başkadır Gevaş’ın
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Kar yağınca dağ tepeler bembeyaz
Gündüzün güneşli geceler ayaz
Nezle grip başlar tıkanır boğaz
Kış mevsimi bir başkadır Gevaş’ın
Kaynak: Faruk Arvas

Geycek Yümelikde Yüdüler
Geycek yümelikde yüdüler gelini dudu
Kına ile boyadılar elini dudu
Dudu dudu adını kimler godu
Akşam olur da maşalayı yakarlar dudu
Yakarlar da güzellere bakarlar dudu
Dudu dudu adını kimler godu
Gelini de doru ata bindirdiler dudu
Bindirdiler de güveyinin evinde indirdiler dudu
Dudu dudu adını kimler godu
Kaynak: Behiç Çine

Geydiğim Aldır
Geydiğim aldır
Al dudak baldır
Ne güzel haldır
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim mordur
Kolları dardır
Keyfimiz vardır
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda

Sıcak günde bile akşamlar serin
Van Gölü şifadır suları derin
Akdamar Adası ayrıdır yerin
Yaz mevsimi bir başkadır Gevaş’ın

Geydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Akşam olanda

Ekinler biçilir yapılır harman
Kışa azık gerek yakacak derman
Başlarken fırtına vermez ki aman
Sonbaharı bir başkadır Gevaş’ın

Akşam olanda
Bade dolanda
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Geydiğim atlas
İğneler batmaz
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Yar bensiz yatmaz
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Kaynak: Faruk Kaleli

Geydiğim Mavrim Gelinim
Geydiğim mavrim gelinim (Geydiğim mavrim)
Yakası kıvrım gelinim (Yakası kıvrım)
Sırların uğrun gelinim (Sırların uğrun)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Geydiğim atlas gelinim (Geydiğim atlas)
İğneler batmaz gelinim (İğneler batmaz)
Yalınız yatmaz gelinim (Yalınız yatmaz)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Geydiğim kara gelinim (Geydiğim kara)
Allah onara gelinim (Allah onara)
İn de pınara gelinim (İn de pınara)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Geydiğim mordur gelinim (Geydiğim mordur)
Yakası dardır gelinim (Yakası dardır)
Günahı zordur gelinim (Günahı zordur)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Kaynak: Ümmühan Tüysüz

Geydiğim Sarı
Geydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Geydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
(Bağlantı)
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Kaynak: Faruk Kaleli
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Geydirmişler Boylu Boylu Sevayi
Geydirmişler boylu boylu sevayi
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Bir danem gel sürmelim gel
Geydirmişler finodafesi başına
Ağlayı ağlayı geldi karşıma
Gaddar felek ne çok düştü peşime
Anni top kekilli yardan ayrıldım
Sanki dünya kadar maldan ayrıldım
Bir danem gel sürmelim gel
Kaynak: Bahaddin Özsoy

Geyik Avı (Üç Kardeştik)
Üç kardeştik gettik geyik avına oy
Geyik çekti bizi kendi dağına
Aman aman dağına halim yaman dağına
Tövbeler tövbesi geyik avına oy
Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim aklımdan
Aman aman aklımdan halim yaman aklımdan
Tüfeğim kayada asılı kaldı oy
Elbisem bohçada basılı kaldı
Aman aman yar kaldı halim yaman yar kaldı
Nişanlım sılada küsülü kaldı oy
Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim aklımdan
Aman aman aklımdan halim yaman aklımdan
Kaynak: Celal Güzelses

Geyik Senin Baharın Mı Yazın Mı
Geyik senin baharın mı yazın mı
Ellerin bahan da senin güzün mü
Yavrundan mı ayrıldın günler uzun mu
Dağlarda yanarım narına geyik
Evlerinin önü yemyeşil arpa
Birisi anası da ikisi körpe
Al yavrularım yürü bir sarpa
Sen de kavuşursun yarine geyik
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Evlerinin önünde bir top çalıyım
Senin için de divaneyim deliyim
Vallahi yoluna ben de ölüyüm
Dağlarda yanarım zarına geyik
Kaynak: Mihrican Bahar

Geyik Türküsü
Geyik Sen Ne Gezersin
Dağı Taşı Delersin
Bir Yavrunun Peşine
Niçin Böyle Gezersin
Çaldılar Çapardılar
Toz Toza Kopardılar
Ben Yüksekte Yatarken
Yavrumu Apardılar
Alemi Azandadır
Okuyup Yazandadır
Yavrumu Pişirmişler
Bir Kara Kazandadır
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Geyinmiş guşanmış yayladan gelir
Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem
Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
Selviye benzettim yarin boyunu
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem
Kınanın okkası çıktı elliye
Benden selam olsun esmer benliye
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem
Kaynak: Musa Eroğlu

Geyik Türküsü -Orj-

Geyme Dedim Geydin Sen Bu Alleri

Geyik ne melersin
Dağı taşı delersin
Bir yavrunun yolu
Geyik ne çok melersin

(Of) Geyme dedim geydin sen bu alleri
Başıma getirdin türlü halleri

Adayıp atandadır
Geyik ne arasın dağı taşı
Okuyup yazandadır
Yavrun bu kazandadır
Adayıp atan'dolsun
Okuyup yazand'olsun
Benim yavrumu alanın
İki gözü kör olsun
İskilip'ine ereyim
Gonca güller dereyim
Beriye geliver geyik
Ben yavrunu vereyim

Geyinmiş Guşanmış (Ayşem)
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(Of) Ezelden adettir güzele bakmak
Güzeller halinden ne bilir ahmak
(Of) Safranbolu'dan Zonguldak'a tel gider
Hanımlara deste deste gül gider
Kaynak: Mistan Kürkçü

Geyve Dağlarında
Geyve dağlarında bir top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Atma annem atma beni dağlar ardına
Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Geyve dağlarında bir top gülüm var
Ölüm değil şu gençlikte zulüm var
Atma annem atma beni dağlar ardına
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Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Merdivenlerden tıngır mıngır inerken babam ağlasın
Yaşmağı boynuma dolanıyor severken
Atma annem atma beni dağlar ardına
Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Kaynak: Yöre Ekibi

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
Adını andıkça titrerim hala
Var mı benim gibi aşka müptela
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
Kaynak: Necdet Atılgan

Gezdim Cihanı Dolaştım Geldim
(Erkek)
Gezdim cihanı da dolaştım geldim
O gül cemalini görünce eğlendim kaldım
Gülüm kalaylı tasta ayranı taze mi yaydın
Hüda'nın aşkına doldur ver içem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Kız)
Var git oğlan sen bu dağların efesi misin
Yaydığım ayranın kahyası mısın
Yoksa başımın belası mısın
Anam evde yoktur vermem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
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Ondan başkasına vermem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Erkek)
Tebsiye koydum da binliği tuzlu
Ortadan kaldırak hele Aziz'i
Bir kaşık ayranı ver hala kızı
Hüda'nın aşkına doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Kız)
Tepsiye koydum binliği tuzu
Ortadan kaldırdık hele Aziz'i
Sana feda ettim iki ala gözü
Getir kabını da doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
Kaynak: Ali Kaya

Gezdim Dünya Üzerinden
Gezdim dünya üzerinden
Bıktım onun düzeninden
Ölüleri mezarından
Çıkarıpta götürdüler
Çevirdiler yolumuzu
Sormadılar halimizi
Elimizde lokmamaızı
Yeyip yeyip bitirdiler
Bağladılar dilimizi
Bilmediler derdimizi
Bahçemize gülümüzü
Koparıpta götürdüler
Rıza eyle gidem yare
Neden düştük biz bu derde
Başımıza binbir bela
Bulup bulup getirdiler

(Erkek)
Bunca yıldır gurbet elde dururum
Çeker silahımı seni vururum
Ya yaranı alır ya da ölürüm
Gel kerem eyle de doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı

Söz: İsmail Özden

(Kız)
Ayranı atlarıma yüklerim
Götürür de dağ başına dökerim
Gurbet elde yarim vardır beklerim

Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)
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Gezdim Karaman'ı Gördüm Konya'yı
Gezdim Karaman'ı gördüm Konya'yı
Bir yar için terkeyledim sılayı
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Nerde isen arayayım seni bulayım
Gökte isen merdivenler kurayım
Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)
Kaynak: Yılmaz İşleyici

Gezdim Seyrettim Dünyayı
Gezdim seyrettim dünyayı
Şu dünyada melamet var
Silindi gönlümün pası
Yüreğimde zılalet var
Ne yolcular izin izler
Ne meşayih sırrın gizler
Ne kadı şer'isin gözler
Ne beylerde adalet var
Ne kız hicap saklar
Ne gelinler usül bekler
Ne kocalar özün yoklar
Ne yiğitte marifet var
Şeriat göğe çekildi
Yüz suyu yere döküldü
Alem zulm ile yakıldı
Kıyametten işaret var
Pir Sultan'ım eyder erlik
İşin bilmektir serverlik
Allah'a yakışır benlik
İnsanda da keramet var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gezdim Şu Alemi
Gezdim şu alemi ıslah edeyim
Özümü meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukana hü dost gönlümü verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadeh ver kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye hü dost yeminler içti
Kalbi çürük imiş duyduk sonradan
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Şu zalimin kara kara gözleri
Yaramıza yaramadı tuzları
İki dinli şu cahilin sözleri
Vurdukça kar etti cana sonradan
Noksani kulunam bir kar edeyim
Oniki imam dergahına gideyim
Özü çürük şu milceni nideyim
İblis talip olmaz imiş duyduk sonradan
(yezid yola gelmez imiş duyduk sonradan)
Kaynak: Erzurumlu Noksani

Gezdir Ağam Kıratı Gezdir
Gezdir ağam kıratı gezdir
Götür nalbata da nalını dizdir
Kıratın göğsüne maşallah yazdır
Ağam sever kıratı ben de yiğidi
Akşam oldu kırat yemez yemini
Çakın zikkesini gevsin gemini
Ben süremedim cingan sürsün demini
Ağam sever kıratı bende yiğidi
Kaynak: Necmettin Palacı

Geze Geze Yüreğime Dert Oldu
(Aman) Geze geze de yüreğime dert oldu
(Aman) Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldu
(Aman) Ben seni alacaktım da gelin Eminem
Zalım baban yollarımıza bend oldu
Aman gelsene zalım gelsene
Benim halım perişan oldu da gine gel görsene

(Aman) Gine karşıki ağaçlar da meyve verir dallanır
(Aman) Senin aşkın pınar olmuş da yüreğimde göllen
(Aman) Seni seven dilsiz olsa da gelin Eminem
Bu gece dillenir aman dillenir
Aman gelsene zalım gelsene
Benim halım perişan oldu da gine gel görsene
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
(aman) Geze geze de yüreğime dert oldu
(aman) Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldu
(aman) Ben seni alacaktım da gelin Emine'm
Zalım baban yollarımıza bend oldu
Aman gelsene zalım gelsene
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Benim halım perişan oldu da gine gel görsene
(aman) Gine karşıki ağaçlar da meyve verir dallanır
Senin aşkın pınar olmuş gine yüreğimde göllenir
(aman) Seni seven dilsiz olsa da aman gelin Emine'm
Bu gece dillenir aman dillenir zalım dillenir
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Samsun'da doğdum ben attım ilk adım
Adım Ali Rıza Malkoç soyadım
Ayrılığım kaç yıl oldu saymadım
Gezelim görelim Anadolu'yu

Aman gelsene zalım gelsene
Benim hâlım perişan oldu da gine gel görsene

Urfa'da gazel var derin hoyrat var
İbrahim makamı ruha hayrat var
Maddede manada coşku gayret var
Gezelim görelim Anadolu'yu

(aman) Gine bana atılmadık taşlar kalmadı
(aman) Seni sevdim seveli de gözlerimde yaşlar kalmadı
(aman) Döne gelin de senin elinden
(aman) Saçlarım hep beyaz oldu

Erzurum Çarşıda bağrı yanıklar
Tatyanlar okunur Hakk’a tanıklar
Baş köşeye oturtulur konuklar
Gezelim görelim Anadolu'yu

Aman gelsene gelin Emine'm gelsene
Benim cenazemi yerde kaldı da gel götürsene

Sivas toprağından seslenir ozan
Aşıklar inceden dertleri yazan
Her dem bahardayız uğramaz hazan
Gezelim görelim Anadolu'yu

Kaynak: Halit Arapoğlu

Gezelim Bahçe Bağları
Gelir misin benim ile
Gezelim bahçe bağları
Sevişelim senin ile
Hoş geçirelim çağları
Yar dişlerin meknun gibi
Akar yaşım ceyhun gibi
Dertli gönlüm mecnun gibi
Dolaşır yüce dağları
Gam efkar geldi bürüdü
Yaşım sel oldu yürüdü
Kalmadı her an eridi
Şu yüreğimin yağları
Hak nefesin dinler gezer
Bilir misin kimler gezer
Hasta olan inler gezer
Dem devran eder sağları
Daimi'ye yok mu biat
Gel sevdiğim etme inat
Kirpiklerin olmuş cellat
Vurdu sineme tığları
Kaynak: Aşık Daimi

Gezelim Görelim Anadolu'yu
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Diyarbakır'da var yanık Güzelses
Coşkulu davullar nağmeli nefes
Haykıran sevgiye dar gelir kafes
Gezelim görelim Anadolu'yu
Maraş'ta toprakta şair bitiyor
Mana yüklü mesaj bize yetiyor
Meşhur dondurması serinletiyor
Gezelim görelim Anadolu'yu
Trabzon kemence horon deyince
Şenlenir yaylalar mani duyunca
Üzülür mekanlar görülmeyince
Gezelim görelim Anadolu'yu
İzmir'de efeler destan yazıyor
Egeli zeybeğim siper kazıyor
Tarih canlanmış da bize kızıyor
Gezelim görelim Anadolu'yu
Bursa'da Osmanlı gelir hatıra
Nasıl anlatayım sığmaz satıra
Derdimizi yükleyip de katıra
Gezelim görelim Anadolu'yu
Ülkemiz sallansa koşar Ankara
Medeniyet şehri sanmayın kara
Dağlar mı dayanır hazır akara
Gezelim görelim Anadolu'yu
Çanakkale deyince durup da düşün
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Yiğit şehitlerim süslesin düşün
Ne duruyorsunuz yollara düşün
Gezelim görelim Anadolu'yu
İstanbul bir çağı açan şehirdir
Dünyaya güzellik saçan şehirdir
Saymadığım yetmiş kalan şehirdir
Gezelim görelim Anadolu'yu
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Gezer İkisi (Bir Çift Güzel)
Bir çift güzel gördüm sarpa çekilmiş
Salını salını gezer ikisi
Siyah perçem mah cemale dökülmüş
İnciyi mercana düzer ikisi
Birini benzettim yavru şahine
Birini benzettim torca doğana
Zann'eyledim bir nur doğmuş cihana
Baktıkça bağrımı ezer ikisi
Birini benzettim selvi dalına
Birini benzettim cennet gülüne
Arzuhal kalemi almış eline
Hünkâra arzuhal yazar ikisi
Der Said'im güzel çoktur illerde
Kanadım kırıldı kaldım çöllerde
Güfel ördek gibi ıssız göllerde
Çırpını çırpını yüzer ikisi
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Seyrani aşkın Tur'unda
Tecelli gördüm nurunda
Gerçeklerin huzurunda
Çürüğüm sağlar gezerim
Kaynak: Aşık Seyrani

Gezme Menden Aralı
Gezme menden aralı
Etme könlüm yaralı
Gözlerine heyranam
Azerbaycan maralı
Sen bulag üste gelende
Gıygacı bahıp gülende
Aldın sabri gararımı
Azerbaycan maralı
Gedek Gırhgız yaylağına
Maral çühür oylağına
Enek İsay Oylağı'na
Garabağ'ın maralı
Turşsu olsun yaylağımız
Gözel Şusa Oylağımız
Sen olaydın gınağımız
Garabağ'ın maralı

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Men gurbanam gözlere
Şirin şirin sözlere
Bir gonag gel bizlere
Azerbaycan maralı

Gezerim (Aşk-ı Mevlana)

Kaynak: Şevket Ali Ekberova

Aşk-ı mevlana düşeli
Mecnunum dağlar gezerim
Katran kaynayıp coşalı
Sel oldum çağlar gezerim

Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını

Pir eşiğin bildim
Kabe Hatası var ise tövbe
Dert ile erdim Eyüp'e
Yaramı bağlar gezerim
Kimi baydır kimi geda
Cümlesine yaran Hüda
Yusufumdan düştüm cüda
Yakup'um ağlar gezerim
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Gezsem de dünyanın dört bucağını
Vallahi gözüme gine boş gelir
Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir
El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten kul ise cananın sana
Hal bilmez hoyratı sararsan cana
Ağustos ayında başa kış gelir
Yüce dağlar yeşil çimen yol olsa
Acem bahçeleri goncagül olsa
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Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile daş gelir
Kaynak: Haşimi Aslıhak

Gıcılar Kavak Gıcılar
Gıcılar kavak gıcılar
Kavak değil oduncular
İşte geldi kınacılar
Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Elimi soktum astara
Elimi kesti testere
Yarım gidi gurbetlere
Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Bizim yaylalar oluklu
İçinde türlü balıklı
Yanındaki mor belikli
Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
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İnce belli fidan boylu kendisi
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman
Kaynak: Ali Küçükçaylıoğlu

Gıldolak Türküsü
Gıldolağın eğlencesi Karataş
Ne anam var ne babam var ne gardaş
Beşli mavzer olsun bana arkadaş
Alınan avlandım ona yanarım
Buldu da gidiyo şu Gara Seyit
Var mı sülalende böyle bir yiğit
Böyüt Macaroğlu Hasan'ı böyüt
Alınan avlandım ona yanarım

Kaynak: Nusret Karadağ

Arabaya binmiş ayağı yerde
Kanlı cepkeni de yüzüne perde
Kınaman komşular gençlik var serde
Alınan avlandım ona yanarım

Gıcır Gıcır Gelir Yarin Kağnısı

Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Gıcır gıcır gelir yarin kağnısı
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman

Gır Çeşmeden Sular İçtim

Ben bilemem benim yarim hangisi
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman

Şu gayayı delik delik delmelü delmelü
Galbimizde neler varsa bilmelü bilmelü
Nazlı yari nerelerde görmelü görmelü
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Gır çeşmeden sular içtim ganmadım ganmadım
Dokuz dirhem gurşun yedim ölmedim ölmedim
Şu dünyada bir murada ermedim ermedim
(Bağlantı)
Aman Allah al başımdan sevdayı sevdayı
Şu genş yaşta zindan ettin dünyayı dünyayı

Bağlantı
Varın bakın sanduğunda nesi var nesi var
Üç yazmaynan sim püsküllü mesi var mesi var
Nazlı yarin benden gayri nesi var nesi var
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Sayfa 106
Kaynak: Aşık Sefil Ahmet

Bağlantı

Gız Anam Gız Bacım
Kaynak: Yunus Sancaktaroğlu

Gıydıvanın Kızları
Gıydıvanın kızları (Huriyem)
Birer gonca gül olmuş (Huriyem)
Ufak ufak basta gel (Huriyem)
Tahtalar oynamasın (Huriyem)
Şamama da güzelim (Huriyem)
Her gün gider hamama (Huriyem)
Delikanlılar dururken (Huriyem)
Niçin vardın imama (Huriyem)
Gıydıvanın gızları (Huriyem)
Birer salkım leylaktır (Huriyem)
Usul usul basta gel (Huriyem)
Bizim mehle dillektir (Huriyem)

Gız anam, gız bacım
Sacıyah sacıyah sacdan yücedür
Gız anam, gız bacım
Evinizde galduğum bir bu gecedür
Eyildim eteğimi çaldım belime
Ayrıluh yolunu aldım elime
Küçücük bacımı godum yerime
Batağa ev yapma gız anam
Batar da gider
Uzağa gız verme gız anam
Yiter de gider
Dere gıyısına ev yapma gız anam
Sel alur gider
Anamı anamı benim anamı
Çarşamba gecesi yahın gınamı

Kaynak: Orhan Dağlı

Gıymatını Bilemedim

Gız Hazneden Niye Bahçeme Girdin

Arar seni bulur idim
Değerini bilir idim
Yoluna can verir idim
Gıymatını bilemedim

Gız hazneden niye bahçeme girdin
Açılmış güllerim dermeye geldin
Açılmış güllerim dermeye geldin

İsmine destan yazarım
Dertli Ferhat'a benzerim
Ah çeker ağlar gezerim
Göz yaşımı silemedim
Selvi boylum kaldım naçar
Ataşın yaramı açar
Bir gün olur yükün göçer
Doğru bir söz veremedin
Elini alsam elime
Meftunum tatlı diline
Davet eyle hep yanağa
Bir misafir alamadın
Sefil Ahmet vurgun sana
Kül olurum yana yana
Birkaç destan saldım sana
Niye cevap alamadım
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Niye hanım niye canım gız niye
Al at getirin ki hanım gız bine
Hanım gız gariptir nereye ine
Evlerinin önü harman yol üstü
Çık salın sevdiğim serin yel esti
Herkes sevdiğini bağrına bastı
Niye hanım niye canım gız niye
Al at getirin ki hanım gız bine
Hanım gız gariptir nereye ine
Kaynak: Mehmet Kamer Günay

Gız Saçın Sallanıyor
Gız saçın sallanıyor
Ardından bağlanıyor (yanıyom)
Şu gelen kimin yari
Keyfince sallanıyor (ölüyom)
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İndim derede durdum (yanıyom)
Yedi de güvercin vurdum (ölüyom)
Güvercini ararken (yanıyom)
Ben bir de yosmaya vuruldum (ölüyom)
İndim dere beklerim
Vay benim emeklerim (yanıyom)
Ağaçlar kalem olsa (yanıyom)
Yazılmaz benim derdim (ölüyom)
Kaynak: Hüseyin Sancaktaroğlu

Gız Saçların Saçların
Gız saçların saçların (yar yar yar aman)
Oynar omuz başların (ninna ninna ninanay)
Gız ben seni alacam (yar yar yar aman)
Duymasın gardaşların (ninna ninna ninanay)
Gız saçların iki kat (yar yar yar aman)
Kes birini bana sat (ninna ninna ninanay)
Eğer annen vermezse (yar yar yar aman)
Al bohcanı bana kaç (ninna ninna ninanay)
Kaynak: Ahmet Güzeldemir

Gızlar (Bu Gızların Gözüne)
Bu gızların gözüne bah
Yalan-yalan sözüne bah
Oğlanları yoldan eden
Hayasına üzüne bah
Bu gızların goluna bah
Sağına bah soluna bah
Aman allah göstermesin
Tutdugları yoluna bah
Bu gızların başına bah
Bezeyine yaşına bah
Anasına lağl edenin
Bişirdiyi aşına bah
Bu gızların teline bah
İnce-ince beline bah
Danışmagla gan eyleyen
Sözlerine diline bah
Bu gızların işine bah
Ağzındakı dişine bah
Cavanların heyatına
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Sayfa 107

Atdıgları daşına bah
Bu gızların eline bah
Gurdugları feline bah
Yüz yaşı var yazıg hele
İndi deyir geline bah
Kaynak: Piruz Dilençi

Gızlar Gızlar Gelim Mi
Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi
Vur destiye gümlesin
Arif olan dinlesin
Sevdiğini almayan
Hiç evlendim demesin
Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi
Dut ağacı burmalı
Gölgesinde durmalı
İki yar sevenleri
Hançer ile vurmalı
Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi
Kaynak: Ahmet Baydaroğlu

Gibidir (Öyle Ülken Vardır)
Öyle ülken vardır mevla
Dört mevsimi yaz gibidir
Biz yaşarız dağbaşında
Tipi boran toz gibidir
Bu gam yükü taşınmıyor
Böyle hayat yaşanmıyor
Bir sırtımız ısınmıyor
Ağustosu güz gibidir
Kuşlar öter yaz gelince
Arı çiçeği bulunca
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Yaz gidip de güz gelince
Her tarafı buz gibidir
Ahı yoktur amanının
Neyi kalmış zamanının
Bu zavallı Dumani’nin
Kara bağrı köz gibidir
Kaynak: Aşık Dumani

Gibisin (Halin Mi Yok)
Halin mi yok takatin mi kalmamış
Perişan olmuşsun yorgun gibisin
Belki de yıllardır çilen dolmamış
Hayata küsmüşsün kırgın gibisin

Sayfa 108
Kaynak: Yöre Ekibi

Gide Gide Bir Söğüde (Ölem Ben)
Gide gide bir söğüde dayandım dayandım
O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım
Ben o yare dağlar kadar güvendim güvendim
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Yüce dağlar size var mı zararım zararım
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım gelin ararım
Ben o yari her gelenden sorarım sorarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi

Terketmiş gidersin sılayı yurdu
Gömmüşsün içine çileyi derdi
Bunca acıları sana kim verdi
Bir zalim okuyla vurgun gibisin

Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben

Felek ile boşa etmişsin savaş
Eriyip bitmişsin sen yavaş yavaş
Çağlayıp akıyor gözlerinden yaş
Deryalar içinde durgun gibisin

Yüce dağ başına çadır açarım açarım
Çadırın içine güller saçarım gelin saçarım
Ben o yari (alır) çalar dağa kaçarım kaçarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi

Yoksa Çınar bahtiyar mı sanırsın
Derdimi bilmeden beni kınarsın
Yüzüme bakıp da öte dönersin
Bilmem niye bana dargın gibisin

Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Kaynak: Halil Atılgan

Kaynak: Medine Çınar

Gide Gide Gitmez Oldu
Gidacağam Hamama
Gidacağam hamama
Demeyin kaynanama
Seni bahçacı kızı
Benden ister şamama
Saçların lüle lüle
Yar geçer güle güle
Saçların ağarıptır
Gül benzin sararıptır
Bugün canım sıkılır
Kah gidah yarım gile
Bir parça aklım vardır
Onu da yar alıptır
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Gide gide gitmez oldu dizlerim
(Beyler amman amman dizlerim)
Aylemekten görmez oldu gözlerim
(Beyler amman amman gözlerim)
Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay
Balık pazarının keskin olur şarabı
(Beyler amman amman şarabı)
Hovardalar süslü giyer çorabı
(Beyler amman amman çorabı)
Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
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Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay
İstanbul'un minaresi mercandan
(Beyler amman amman mercandan)
Benim yarim kahve içer fincandan
(Beyler amman amman fincandan)

Sayfa 109

Akdenizden aman su gelir boydan boydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Muradım değildir ayrılmak yardan
Bağlantı
Kaynak: Kemal Altınkaya

Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay

Gide Gide Yoruldum

Kaynak: Yöre Ekibi

Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında

Gide Gide Kundurama
Gide gide aman kundurama kum doldu
Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke
Kumda değil aman yüreğime gam doldu
Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke
Bu şişeler aman senin için dün doldu
Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke
Kaynak: Muzaffer Özden

Gide Gide Yarelerim Dirildi
Gide gide aman yarelerim dirildi
Gitme dedim yar boynuma sarıldı
Gitme dedim yar boynuma sarıldı
Bize kısmet aman gurbet elde verildi
(Bağlantı)
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
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Gide gide yoruldum
Bir güzele vuruldum

Gidene bak gidene
Gül sarılmış dikene
Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında
Giden kayık durur mu
İskeleye varır mı
Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında
Kaynak: Hamit Çine

Gideceğim Ben Sılama
Gideceğim ben sılama
Dağlar karın kalktı m'ola
Çiçek kokan yaylalarda
İbibikler öttü m'ola
Ömrümü yedi şu gurbet
Anaya babaya hasret
Hergünüm gam ile feryat
Felek bana sattı m'ola
Yürekteki bu sancıyı
Ben çekerim bu acıyı
Sormadın Nazlı bacıyı
Darılıp da küstü m'ola
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Hep hayalim hep düşlerim
Durmaz akar gözyaşlarım
Eşim dostum yoldaşlarım
Çınar'ı unuttu m'ola
Kaynak: Ali Çınar

Gidelim
Sekiz Dokuz Temmuzda
Gelin Göle'ye gidelim
Kaşarın festivalinde
Gelin Göle'ye gidelim
Güzeldir yaylası yazı
Boldur koyun ile kuzu
Koşmak için boz öküzü
Gelin Göle'ye gidelim
Her şeyin vardır değeri
Tam gelmiştir artık yeri
Yemek için lor peyniri
Gelin Göle'ye gidelim
Aşacaksın sen engeli
Ziyaret et emmingili
Özledin ise haşılı
Gelin Göle'ye gidelim
Selam olsun Ardahan'a
Hayat verdi bana sana
Odun içinde ormana
Gelin Göle'ye gidelim
Eski ilimiz Kars'ı da
Gelir dostların hepside
Mantı yiyelim tepside
Gelin Göle'ye gidelim
Meleyince mor koyunu
İçelim yayla suyunu
Görelim düğün toyunu
Gelin Göle'ye gidelim
Sırrı yazdı bu sütuna
Yeşili çayır otuna
Binmek için dor atına
Gelin Göle'ye gidelim
Kaynak: Sırrı Arpaç
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Gidelim (Ela Gözlüm)
Ela gözlüm bizim ele gidersen
Bahar ayları gelsin de gidelim
Dağlar almış yılgınını karını
Yollar çamur kurusun da gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
Üç gün oldu bizim evler göçeli
Beş gün oldu Ciyah Suyun geçeli
Önü alem üçlü yüzü peçeli
Hanım kızlar yürüsün de gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
Methederler Kahraman'ın elini
Köprüsü yok geçemedim selini
Perçem yaylasının zülüf elini
Lale sümbül bürüsün de gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
Karacaoğlan söyler ama ne fayda
Rağabet kalmadı yoksula bayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
On'ki ayın birisinde gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
Kaynak: Orhan Üstündağ

Gidelim (Emirdağ Türküsü)
Emirdağlarına kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim
Buranın güzelleri gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim
Emirdağlarının buzu mu olur
Kanatlı kapının tozu mu olur
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Aldığı gelinde gözü mü olur
Emirdağlarında gönlüm kederli
İçim kan ağlıyor yarim gideli
Ne mekanım belli ne yurdum belli
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Kanat ver ki mevlam yare gidelim

Sayfa 111

Kaynak: Aşık Haydar Öztürk

Amma ara yerde olmaya ağyar
Bir Gevheri bir sen bir de hizmetkar
Gel efendim Şam'a doğru gidelim

Gidelim (Erol Coşkunoğlu'na)

Kaynak: Aşık Gevheri

Sıkıntılar başlamadan
Gel bu diyardan gidelim
Gözlerimiz yaşlanmadan
Gel bu diyardan gidelim

Gidelim Gidelim

Yüzler asık hiç gülmezler
Kadir kıymetin bilmezler
Ölsen namazın kılmazlar
Gel bu diyardan gidelim
Orta yerde kanıtları
Son kelime yanıtları
Kalp kırmakmış sanatları
Gel bu diyardan gidelim
Kul Kevseri dünümüzü
Dar ettiler günümüzü
Bu yer sıktı canımızı
Gel bu diyardan gidelim
Kaynak: Aşık Kevseri

Gidelim (Tazelendi Alem)
Tazelendi alem nevbahar oldu
Gel efendim Şam'a doğru gidelim
Açıldı her taraf sebzezar oldu
Gel efendin Şam’a doğru gidelim
Tîg-i gam vurarak hasmını hakla
Okunu düşmanın bağrında sakla
Küheylan at ile kargı mızrakla
Gel efendim Şam'a doğru gidelim

Gidelim gidelim
Aman nere gidelim
Dirmil yaylasına da
Yare gidelim
Narımdan aldım çarı
Hayma'dan aldım narı
Yüzüme güle güle
Elimden aldın yari
Yılana bak yılana
Kıvrım kıvrım dolana
Ben yarimi kaybettim
Bir muştum var bulana
Tarlanın keseklisi
Mendilin ipeklisi
On beş kıza bedeldir
Gelinin cilvelisi
Meşesi meşesi yayla meşesi
Orta mahallenin benli Ayşesi
Şu tarla uzun tarla
Parla sevdiğim parla
Yakına gelemezsen
Uzaktan mendil salla
Derenin derincesi
Akarsuyun incesi
Gine nerden geliyon
Göynümün eğlencesi

Andelipsiz bağda hem gülşen olmaz
Gönüller gamlıysa asla şen olmaz
Bu diyarlar bana hem mesken olmaz
Gel efendim Şam’a doğru gidelim

Kaynak: Emin Demirayak

İş edelim mest-i müdam olunca
Çamlıbel’de çay kenarı bulunca
Eğlenelim uz-i kasım gelince
Gel efendim Şam’a doğru gidelim

Gidem dedim suna boylum ağladı
Bir ah çekti ciğerimi dağladı
Şu gurbet eline gelip giderken
Vefasız yar beni burda eğledi

Bilelim efendim aşk-ı giriftar

Gide gide yokuş bana yurd olur
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Gidem Dedim Suna Boylum
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Mor koyunda kuzusuna kurt olur
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Ölmez ama yüreğine dert olur
Helkeni ufak kollarına taksana
İki sallan, bir geriye baksana
Ne beklersin şu çirkinin yolunu
Başını al da Arguvan'a gelsene

Gidem Dedim Yarenlerim Darıldı
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı
Gitmem dedim yar boynuma sarıldı
Bize kısmet aman gurbet elden verildi
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Akdeniz'den aman su gelir boydan boydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Muradım değildir ayrılmak yardan
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi

Sayfa 112

Rüyada uzaktan gözledim seni
Yakına gelip de göremiyorum
Kaynak: Memduh Soylu

Giden Ay Dutulur Mu
Giden ay dutulur mu
Bala tuz gatılır mı
Geceler çoğ uzundur
Yalınız yatılır mı
Hayde oğlan
Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdim gonca gül idi
Goyupta gidemiyom

Gidemiyorum (Sevgili Ağın'ım)

Hayde oğlan
Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay

Sevgili Ağın’ım sana ezelden
Aşığım nedense bilemiyorum
Yeşil yapraklardan aşırı gazelden
Başımı alıp ta gidemiyorum

Garşıdan geçti gelin
Elinde teşti gelin
Gitme bir yol göreyim
Gençliğim geçti gelin

Dağlarında keklik sesi duyanda
Silahımı alıp gidemiyorum
Bülbül sesi dinle sabah uyan da
Başka sese mana veremiyorum

Hayde oğlan
Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay

Kaynak: Kemal Altınkaya

Üzümü cevizi çatlamış narı
Kilerimde yok ki seremiyorum
İncirler ballanmış ayvalar sarı
Uzanıp elimle deremiyorum

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Giden Ay Tutulur Mu

Anam hamur yaptı pişirir şimdi
Yufkayı katlayıp düremiyorum
Bir tas ayran karnım şişirir şimdi
Ekmeğe taze yağ süremiyorum

Giden ay tutulur mu
Bala tuz katılır mı
Gönlümün hükümdare
Kalbimin hükümdare

Günler aylar geçti özledim seni
Dinmeyen gözyaşım silemiyorum

Gidene bak gidene
Boyu benzer fidana
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Allah sabırlar versin
Gizli sevda çekene
Giderem mende mende
Bir arzum kaldı senden
Seni zalımın kızı
Din iman yok mu sende

Sayfa 113

Gerçekleri görme, gel geç şuradan
Görür isen iki gözün yum gibi
Söz: Aşık Meçhuli
Kaynak: Aşık Meçhuli

Giden Yolcuyu Ben Mi Eğleyim

Giden Gidene

Giden yolcuyu da ben mi eğleyim
Susuz değirmene bent mi bağlayım
Giden gönlümü de kimde eğleyim
Bülbül öldü gülü soldu neyleyim

Ümitsiz Her Günüm Yıl Oldu Bana
Aldığım Her Nefes Dert Oldu Bana
Can Verdiğim Dostlar El Oldu Bana
Beni Terkedipte Giden Gidene

Kıyma felek kıyma bana yazıktır
Bahçeler virandır bağlar bozuktur
Ta evvelden garip gönlüm eziktir
Bülbül öldü gülü soldu neyleyim

Kaynak: Atakan Çelik

Sevgiyi Her Yerde Aradım Durdum
Mutluluk Beklerken Gözyaşı Buldum
En Acı Dertlere Ben Hedef Oldum
Sonunda Dertlere Ben Hedef Oldum
Beni Terkedipte Giden Gidene
Bir Gün Kayboldu Hep Güzel Günlerim
Gel Desem Gelmez Ki Geçen Günlerim
Sırt Çevirdi Bana Tüm Sevdiklerim
Beni Terkedipte Giden Gidene
Kaynak: Hüseyin Emre

Giden Yiğitlerim
Ne acayip derde düştüm erenler
Bayram günüm geçer bir matem gibi
Kime gidem, nasıl edem, şaştım erenler
Eser badi sabah durur sam gibi
Dilo dilo durur sam gibi
Gelin gidek ölülerden uluya
Haber edin edin Şah-i Merdan Ali'ye
El akıllıya hasret biz de deliye
Deli başımıza yağdı kum gibi oy
Dilo dilo kum gibi kum gibi
Giden yiğitlerim gelmiyor geri
Kalanları bir lokmanın esiri
Emdi kanımızı Ankara'nın vampiri
Hiç adam koymadı bir yamyam gibi
Meçhuli acımaz bize Yaradan
Yar görünmez, dağlar vardır aradan
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Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Gidenin Üçü Güzel
Gidenin üçü güzel
Ardında saçı güzel
Saçı başını yesin
Yolda yürüşü güzel (vay)
Giderim Sivas üstü
Antep yoluma düştü
İstedim hiç dönmeyem
O yar aklıma düştü (vay)
Bahçalar dolu vişne
Bedo peşime düşme
Bu aşkın sonu yoktur
Nafile dile düşme (vay)
Kaynak: Bedri Karahan

Gider (Bir Koyun Sürüsü Olduk)
Bir koyun sürüsü olduk
Mor kuzular bakar gider
Çoban kıvısına girmiş
Kurtlar bizi çeker gider
Ben hakkı sevdim diyenler
Gerçeğe boyun eğenler
Alın terinden yiyenler
Damla damla döker gider
Dilim hey gerçektir dilim
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Bilirsin hayvan değilim
Şurada bir avuç zalim
Belimizi büker gider
Sende kalsın senin kinin
Bitmedi mi perin cinin
Tüm cahiller Mahzuni'nin
Hatırını yıkar gider
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gider (Dünya Değirmendir)
Dünya değirmendir insanlar tahıl
Ekilir biçilir un olur gider
Cesedi gezdirir baştaki akıl
Bire saygı duyan bin olur gider
Her insanda ayrı ayrı hal vardır
Çiçek sarı üzerinde bal vardır
Önümüzde gidilecek yol vardır
Ömür bitiminde sal olur gider
Şeref der ki iki düşün bir söyle
Elinden geldikçe insanlık eyle
Bu dünyanın işi böyledir böyle
Kimi fakir kimi han olur gider
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gider (Görme Beni)
Görme beni beyim gözünde küçük
Senin gibileri zay olur gider
Güvenme dünyada mala güvenme
Senin gibileri zay olur gider
Tepeden bakarak yoksul incitme
Farkına var artık haramı yeme
Haksız servetine kazancım deme
Senin gibileri zay olur gider
Kemal Yıldız akıl erdiremedim
Ağaya helalı yediremedim
Ben onu yolundan döndüremedim
Senin gibileri zay olur gider

Sayfa 114

İnsanoğlu dünyada boş yaşamaz
Hayat emelini sıralar gider
Adam var ki yerli kaya misali
Adam var dağları turalar gider
Adam var dostunu dar günde arar
Adam var çekiler kenarda durar
Adam var lokman kimi yara sarar
Adam var sağlamı yaralar gider
Adam var küs gezeni barıştırar
Adam var sevenleri kavuşturar
Adam var ortalığı karıştırar
İnsanı insandan aralar gider
Ergün bu sözü söylemez boşuna
Adam var gitmez kimsenin hoşuna
Adam var ant içer kardaş başına
Adam var kardeşi karalar gider
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Gider (Karlıca Dağı Gördün Mü)
Karşı ki karlıca dağı gördün mü
Buldurmuş eyyamın eriyip gider
Akan sularından ibret aldın mı
Yüzünü yerlere sürüyüp gider
Kadirsin hey kadir Mevlam kadirsin
Her nereye baksam anda hazırsın
Üstümüzde dört köşeli çadırsın
Cümlemizi birden bürüyüp gider
Sıra sıra gelen ol ulu kuşlar
Sırlı olur yakmaz onu güneşler
Evvel ezel meyve veren ağaçlar
Anlarda kalmayıp çürüyüp gider
Deryamız derindir asla boylanmaz
Bin bir kelam etsem biri söylenmez
Kişi ikrarsızsa cemde elnmez
İkrarı boynunda yürüyüp gider

Kaynak: Kemal Yıldız

Şah Hatayi'm söyler sözü özünden
Dervişlerin ayırmayan gözünden
Olur olmaz münkirlerin sözünden
Eriyip gönlümüz farıyıp gider

Gider (İnsanoğlu)

Kaynak: Şah Hatayi
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Gider Durnam Gider Yayladan Gider
Gider durnam da gider yayladan gider
Seydi Battal gibi kurmuş cenk eder
(aman) Bu yıllık da canım karadan gider
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar
Şemsi kamer doğmuş yarin yüzüne
Ataş saldın vücuduma özüme
(aman) Kıya bakma da canım nazlı yarin yüzüne
Firuz BeyAcem'e gitti durnalar
Yedi atlıynan gitti Hakk'a emanet
Yetmiş bin evliye eylesün himmet
İstemez eziyet küçük Muhammet
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar
Ulu soydan bir bey çıktı yollara
Ünü destan olmuş dilden dillere
Boran etmen derim ğarbi yellere
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar

Sayfa 115
Kaynak: Aşık Daimi

Gider Oldum (Yeni Bir Sevda)
Yeni bir sevdadır geldi başıma
Gelin helallaşın ben gider oldum
Gelip ya gelmeyip sizi bulayım
Gelin helallaşın ben gider oldum
Yüreğimde yanar bunca ateşler
Yar elinden yine yaralar işler
Gülüp oynadığım kızlar kardeşler
Gelin helallaşın ben gider oldum
Tuz ekmek yediğim kavim kardaşlar
Nedir bu feleğin ettiği işler
Gözümden akıttım kan ile yaşlar
Gelin helallaşın ben gider oldum

Kaynak: Halil Bayındır

Edepsize arsıza sakın varmayın
Aslı'm kaçmış gelir ise kovmayın
Dertli Kerem burdan gitti demeyin
Gelin helallaşın ben gider oldum

Gider İsen Bizim Elden

Kaynak: Aşık Kerem

Gider isen bizim elden
Yar güle güle dost güle güle
Doyulamaz tatlı dilden
Gel güle güle sar güle güle
Biz gideriz yolumuza
Sar kolların boynumuza
Soyunup gir koynumuza
Gel güle güle gir güle güle
Susa deli gönül susa
Def olunsun gam ve gussa
Tatlı leblerinden buse
Al güle güle ver güle güle
Bülbül arar dalımızı
Dermek ister gülümüzü
Ela gözlüm halimizi
Sor güle güle gör güle güle
Daimi der coşumuzu
Bahar eyle kışımızı
Ağlar isek yaşımızı
Gel güle güle sil güle güle

Gider Oldum Beyler (Gelince)
Gider oldum beyler Halep'e Hoy'a
Mevlam yetiştirsin düğüne toya
Bozdurun altını beyaz akçaya
Sarfedin beylere ha ben gelince
Çağrın gelsin Tekeli'nin beyini
İçinizde yoktur ondan yeğini
Ayırın sürüden bin erkeğini
Kırdırın kasaba ha ben gelince
Kırat'ım yok binem gidem sazana
Yiğit odur öz malını kazana
Yüz batman pirinci küçük kazana
Yedirin beylere ha ben gelince
Köroğlu'm der devran döndü ahire
Altın madenleri döndü bakıra
Satın Çamlıbel'i verin çakıra
İçirin beylere ha ben gelince
Kaynak: Köroğlu

Gider Oldum Kömür Gözlüm
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Gider oldum kömür gözlüm elveda
Nazlım bize bu illerden göç oldu
Senin ile zevk u safa sürdüğüm
Geldi geçti cümle işler hiç oldu
Ağ yar melul melul bakma yüzüme
Bir od düştü yanar tatlı özüme
Dünya zindan görünüyor gözüme
Nazlım senden ayrılması güç oldu
Zalım felek devre çalmış kalemi
Ah u zarım tuttu bütün alemi
Gurbet elde eksik etme selamı
Geçti serden yar başımda taç oldu
Karac'oğlan mevla yazmış fermanım
Göklere sed çekti ah u faiganım
Lütfedip ağlatma nazlı gülşanım
Bize de ayrılık haktan iş oldu
Kaynak: Karacaoğlan

Gider Oldum Padişahım
Gider oldum padişahım aman aman
Ben İslimiye şehrine
Çokca çokca selam olsun sunaman aman
Hem suyuna halkına
Öyle bir güzeli vardır aman aman
Değer yüz bin altına
Kafeste kumruya benzer aman aman
Güzeli İslimye'nin
Her sokakta güzel çoktur aman aman
Suları çağlar akar
Sarı çiğdem mor menevşe aman aman
Sünbülü bir hoş kokar
Lale sünbül mor menevşe aman aman
Gülleri ne hoş kokar
Kafeste kumruya benzer aman aman
Güzeli İslimye'nin
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Gider Ya (Şeksiz Bilin)
Şeksiz bilin bu dünya bütün halktan geçer ya
İnanma sen malına bir gün elden gider ya

Sayfa 116

Ata ana kardeşler nere gitti fikir kıl
Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ya
Dünya için gam yeme Hakdan başkasını deme
Kişi malını yeme Sırat üzre tutar ya
Ehlü iyal kardeşler kimseler olma yoldaş
Merdane ol garip baş ömrün yel gibi geçer ya
Kul Hace Ahmet taat kıl ömrün bilmem nece yıl
Aslını bilsen su ve kil yine kile gider ya
Kaynak: Ahmet Yesevi

Giderem (Mevlayı Seversen)
Mevlayı seversen konak et beni
Bu gece eğlenir yatar giderem
Gözden ırak olup gönülden cüda
Derbeder olurum iter giderem
Çıra yakıp yanımızda oturma
Burda olan sözü köye götürme
Bir parça ekmekle su da getirme
Niyet edip oruç tutar giderem
Sabahtan kalkan da han pulu iste
Eğer vermez isem sen beni kısta
Atı koy mezada müşteri seste
Değere değmeze satar giderem
Mevlayı seversen tan etme bize
Hak kulun ayıbın vurmadı yüze
Bu yıl tahsirliydim göründüm göze
Bıldır yağan kardan beter giderem
Çıldırlı Şenlikim aşk hevesinde
Üryan gönlüm gezer abdal postunda
Kahve ocağında peyke üstünde
Yorgansız döşeksiz yatar giderem
Kaynak: Aşık Şenlik

Giderem Belesine
Giderem belesine vay lele le lele vay lolo
Garipler mehlesine can lele le ben ölüm
Burda bir garip ölmüş vay lele le lele vay lolo
Gelin gidek yasına can gülüm yar ömrüm yar
Giderem dur diyen yok vay lele le lele vay lolo
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Halin nedir diyen yok can lele le ben ölüm
Ben yarime kavuştum vay lele le lele vay lolo
Gözün aydın diyen yok can gülüm yar ömrüm yar
Giderem bakıp geçtin vay lele le lele vay lolo
Sinemi yakıp geçtin can lele le ben ölüm
Gecenin uykusunu vay lele le lele vay lolo
Gözüme haram ettin can gülüm yar ömrüm yar
Kaynak: Mustafa Doğramacı

Giderem Ben De Ben De
Giderem bende bende
Bir ahdım kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Hiç iman yokmu sende

Sayfa 117

İsterem gemsız gidem
Gem gelir gemden artık
(Bağlantı)
Kız niye heyran niye
Kız niye kurban niye
Öldüm yar diye diye
Geceleri gel yanıma
Türkü söylerem siye
Hoyrat söylerem siye
Giderem bende bende
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Diniman yok mu sende
Bağlantı

Bahçaya bar diyemem
Ayvaya nar diyemem
Alıştım ben iyiye
Kötüye yar diyemem

Giderim dur diyen yok
Kebap oldum yiyen yok
Ayrılık gömleğini
Benden başka giyen yok

Kaynak: Yöre Ekibi

Bağlantı
Kaynak: Hafız Nuri Başaran

Giderem Ben Tebriz'e
Giderem ben Tebriz'e
A balam bana bak bana bak
Bir dahi gelmem size
Dön geri bak geri bak
Şirin'in tatlı dili
A balam bana bak bana bak
Yadigar kalsın size
Dön geri bak geri bak
Giderem ben şiraza
A balam bana bak bana bak
Dayanamam bu naza
Dön geri bak geri bak
Gel koklaşak sarı kız
A balam bana bak bana bak
Belki gelmem bu yaza
Dön geri bak geri bak
Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı

Giderem Burdan Artık
Giderem burdan artık
Başaçık yaka yırtık
www.ezgidiyari.com

Giderem Van'a Doğru

(Oğul) Giderem Van'a doğru
Valla(h) Yolum İran'a doğru beni beni havar zalım y
(Oğul) Kes başım kanım aksın
Valla(h) Kadir bilene doğru beni beni havar zalım ya

(Oğul) Hu beni hurda beni
Valla(h) Koydun çukurda beni beni beni havar zalım
(Oğul) Sadıklığın bu muydu
Valla(h) Yedirdin kurda beni beni beni havar zalım y
Kaynak: Ahmet Kızılel

Giderem Yolum Budur
Giderem yolum budur
Ayrıldım zulüm budur
Sevdiğim elin olmuş
Ecelsiz ölüm budur
(Bağlantı)
Git bulut kerem eyle
O yare selam söyle
Benim günahım neydi
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Yaktı yandırdı böyle
Mezarım derin edin
Su serpin serin edin
Dünyada gün görmedim
Ahrette gelin edin
Bağlantı
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Gideriken Çevirdiler Yolundan
Gideriken çevirdiler yolumdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden
Kim ayrılmış ben ayrılem yarimden
Beri gel yarim beri gel ben adam yemem
Ellerin yarine yarim ol demem
Yoğurdum var al yeşilli çanakta
Benleri var ak gerdanda yanakta
Benim yarim şu karşıki konakta
Gız konak avlusunda vuruldum sana
Gız zalım annen mehel görmüyor bana
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Aylemekten görmez oldu gözlerim
Ben o yari görmeyeli özlerim
Hey maşallah şu oynayan hanımlara maşallah
Nikahları kıyılmış düğünleri olacak inşallah
Kaynak: Bilinmiyor

Giderim (Hele Gelin Bana Sorun)

Sayfa 118

Çoktur bu aşkın sürati
Kazandığım saltanatı
Malı bıraktım giderim
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Giderim (Hey Yarenler)
Hey yarenler gam hicranda
Boş geldim dolu giderim
Aşkımız kaynayıp coştu
Nevbahar seli giderim
Yüreğime vurdu narı
Artırdı ah ile zarı
Göremedim nazlı yari
Sağ geldim ölü giderim
Mecnun tek melül oturdum
Yarı yadıma getirdim
Der Şamil aklım yitirdim
Düz geldim deli giderim
Kaynak: Aşık Şamili

Giderim (Neyini Öveyim)
Neyini öveyim ben bu dünyanın
Bana çektirdiği cevri cefanın
Cennet mekan olsa bana yar yanın
Yüz çevirip ben mevlama giderim
Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim

Hele gelin bana sorun
Eli bıraktım giderim
Gönül bahçesinde açan
Gülü bıraktım giderim

Eğer tapsa idim paraya pula
Bedenim boyardım yeşile ala
Elim uzatmadım bir haksız mala
Sığındım mevlama hakka giderim

Yar görür mü hayalinde
Beni bu dertli halimde
Sevdiğimin cemalinde
Halı bıraktım giderim

Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim

Bozdum bahçemi bağımı
Seyret Arsiyan dağını
Ana baba ocağını
Dolu bıraktım giderim

Bekir der ki ben biçare ozanım
Dertle yoğrulmuş kaynayan kazanım
Derdimi kağıda döküp yazanım
Sığındım mevlama böyle giderim
Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim

Deryami bin aşkın atı
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Sayfa 119

Kaynak: Bekir Hıdıroğlu

Belki de ahrette sorar giderim

Giderim (Öz Canımdan Çok)

Gezersin salonda durmaz yel gibi
Bahçelerde biter kokmaz gül gibi
Selamsız geçersin neden el gibi
Birkaç günden sonra varır giderim

Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum
Çaresiz dişimi sıktım giderim
Gafillerden darbe yedi gururum
Çaresiz dişimi sıktım giderim
Selam olsun ecdat ile abaya
Abdurrahman Gazi Habip Babaya
Tuz ektiler çalıştığım çabaya
Kaderime boyun büktüm giderim
Benim canım feda idi bin cana
Bin can az derlerse iki bin cana
Kırk senelik gözyaşımı fincana
Kattım Karasu'ya aktım giderim
Kırılmış sazımı astım tavana
Çevirdim yönümü döndüm divana
Gurbet kelepçedir yurdu sevene
Bilerek koluma taktım giderim
Nazar ettim solu ile sağına
Sanki matem düşmüş yar otağına
Seyreyledim Palandöken dağına
Üç kez geri döndüm baktım giderim
Yel devirsin sebeplerin kökünü
Sırtıma verdiler sitem yükünü
Kırk senedir beklediğim ekini
Harmana dökmeden yaktım giderim
Alnımız apaçık yüzüm karasız
Buna rağmen kuyladılar yarasız
Tambura köyünden Emrah çaresiz
Ben de Erzurum'dan çektim giderim

Bilmem anlar mısın garip halinden
Kaşların çekilmiş sürme kalemden
Gidenler eğlenir varmaz yolundan
Bu derde bir çare arar giderim
Gören göz göremez kendi yolunu
Beyazlı kar gibi gördüm elini
İnce bağlar incitmesin belini
İzin versen belden sarar giderim
Mevlam onar bu güzelin işini
Bir yay gibi görebildim kaşını
Üç örük etmişsin güzel saçını
Sırma saçlarını tarar giderim
Noksan ister bu dünyada gülmeyi
Zulüm derler gurbet elde ölmeyi
Gidersem de gönül sende kalıyor
Kurarım seninle karar giderim
Kaynak: Hodlu Noksani

Giderim Bu Düzünen
Giderim bu düzünen
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Aram yoktur kız ilen
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin

Reyhani'yim aşk ateşim dinmedi
İftira darbesi cana sinmedi
Zeynel Horasan'a gitti dönmedi
Bu da benim kara bahtım giderim

Üç bucağın namlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin

Kaynak: Aşık Reyhani

Yaman delikanlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin

Giderim (Sabah Erken Gelir)
Sabah erken gelir dava kurarsın
Üç beş gün misafir durur giderim
Yapmadığm gönlü neden kırarsın
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İşte örtülü gülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin

22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ne hoş olur sümbülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Kaynak: Selahattin Yetimoğlu

Giderim Elinizden
Giderim elinizden
Gurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Su bağladım kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Giderim Giderim De Ören'e Benzer
Giderim giderim de Ören'e benzer anam Ören'e benzer
Yıkılmış evleri de virana benzer di loy loy Ören'li gelin
Akçadağ köyüne de Ören diyorlar anam diyorlar
Senin bu derdine de verem diyorlar
Loy loy diloy loy Ören'li gelin
Giderim giderim de yolum yan gelir anam yan gelir
Ah ettikçe içerimden kan gelir loy loy diloy loy Ören'li
gelin
Kazın mezarımı da dört yol üstüne anam üstüne
Yar gelip geçtikçe de bana can gelir
Loy loy diloy loy Ören'li gelin
Kaynak: İlhan Kızılay

Giderim Giderim De Yolum Yan Gelir
Giderim giderim de yolum yan gelir (anam yan gelir)
Ah ettikçe de (anam) içerimden kan gelir (loy loy)
Kazın mezarımı dört yol üstüne (anam üstüne)
Yar gelip geçtikçe de buna can gelir
Giderim giderim de ben de giderim (aman giderim)
Güzel olmayan da (anam) yere ben de giderim (loy loy)
Buranın güzelleri gönül eylemez (anam eylemez)
Gönül eğleyecek de (anam) yürektedir
Kaynak: Nezahat Bayram
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Giderim Giderim Ören'e Benzer
Aşık demiyorlar korkak diyorlar
Ne olursun naza çekilmeden gel
Otursam ağlasan ürkek diyorlar
Gözyaşım toprağa ekilmeden gel
Aşkımıza nazar değdi göz oldu
Dile düştü el içinde söz oldu
Bahara demiştin aha güz oldu
Yapraklar sarardı dökülmeden gel
Efkar ile bir sigara yakalım
Ne yalanlar uydurursun bakalım
Hasretle ağardı saçım sakalım
Geleceksen belim bükülmeden gel
Uğur bize namus oldu ar oldu
Beni böyle eden nazlı yar oldu
Koca dünya bir başıma dar oldu
Aman ha üstüme yıkılmadan gel
Kaynak: İlhan Kızılay

Giderim Giderim Varna Görünmez
Giderim giderim
Varna görünmez
Dönerim arkama bakarım
Kimseler gelmez
Dönerim arkama bakarım
Kimseler gelmez
Babam da ihtiyar
Ata binemez
Nişanlım küçüktür ağ-beyler
Yolları bilmez
Nişanlım küçüktür ağ-beyler
Yolları bilmez
Söyle Elif kız söyle
Türkünü söyle
Türkü de bilmiyom ağ-beyler
Kuran okurum
Türkü de bilmiyom ağ-beyler
Kuran okurum
Esvaplarım sandıkta
Basılı kaldı
Evde nişanlım ağ-beyler
Yasılı kaldı
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Evde nişanlım ağ-beyler
Yasılı kaldı
Yetişin kardaşlar yetişin
Aldılar beni
Deli de orman şaykaları
Çaldılar beni
Deli de orman şaykaları
Çaldılar beni
Kaynak: Sezai Çetin

Giderim Yolum Dağdır
Giderim yolum dağdır
(Vay) Bu ne meyvalı bağdır
Ben kazanım yar yesin
Nice ki canım sağdır
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Giderim yolum kaya
(Vay) Cemalin benzer aya
Eridim hilal oldum
Günleri saya saya
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Kaynak: Hayriye Temizkalp

Gideriz Biz İkimiz
Gideriz biz ikimiz
Kestanedir yükümüz
(Yarim aman) Kestanedir yükümüz
Şu Şarköy'ün içinde
Elti olcaz ikimiz
(Yarim aman) Elti olcaz ikimiz
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
İn dereye dereye
Dere sana ırak mı
(Yarim aman) Dere sana ırak mı
Ergün ergün tarlaya
Sen babana çırak mı
(Yarim aman) Sen babana çırak mı
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Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
İn dereye dereye
Toplayalım taşları
(Yarim aman) Toplayalım taşları
Senin yarla benim yar
Mahalle arkadaşları
(Yarim aman) Mahalle arkadaşları
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
Kaynak: Remziye Karayer

Giderken Eyle Beni
Giderken eyle beni
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Zülfünde bağla beni
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Dere boyu kurd izi
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Sadıktır yarin sözü
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Zülfün adı kehribar
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Yarimin adı mehriban
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
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Yari gördüm bugün
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Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen

Kaynak: Zafer Acar
Kaynak: Yöre Ekibi

Gidersen Ağla Da Git
Gidersen ağla da git
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Terkine bağla da git
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen
Şu dağın mazıları
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Çift gezer kuzuları
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen
Şu dağın başındayım
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
On iki yaşındayım
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen
Oniki yaştan beri
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Yar senin peşindeyim
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen

Gidersen Bize Uğra
Gidersen bize uğra (Diley ley diley ley)
Kebabı köze doğra (Diley ley diley ley)
Beni koyup gidersen (Diley ley diley ley)
Dermansız derde uğra (Diley ley diley ley)
Bahçe yolu boylarım (Diley ley diley ley)
Güle hizmet eylerim (Diley ley diley ley)
Öz yarimi verseler (Diley ley diley ley)
Başka yari neylerim (Diley ley diley ley)
Dağda kavak olmasa (Diley ley diley ley)
Yapraklarını solmasa (Diley ley diley ley)
Yar yanıma gelince (Diley ley diley ley)
Beş gün sabah olmasa (Diley ley diley ley)
Kaynak: Mehmet Ali Torun

Gidersin (Kaderim)
Yükseklerden uçan benim kaderim
Kanatsız da olsa uçup gidersin
Eğlen dertlerimi bir sana derim
Derdimi dinleyip kaçıp gidersin
Ben senin uğruna yandım yakıldım
Uçmak isteyince yere çakıldım
Kader ağlarına geldim takıldım
Bana inat diye geçip gidersin
Kanatsız kuş gibi geziniyorum
Ak kağıt üstüne yazılıyorum
Gülüp oynamasam üzülüyorum
Ol feleğe inat göçüp gidersin
Kemal Yıldız söyle ne idi suçun
Otuza gelmeden ağardı saçım
Bana yazılanlar bir başka biçim
Kaderi bırakıp kaçıp gidersin
Kaynak: Kemal Yıldız

Gideyim (Kaşı Karam)
Kaşı karam arkam sıra
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Baktı varayım gideyim
Nazlı yarim hatırımı
Yıktı varayım gideyim
Bütün duman dağlar taşlar
Seher vakti öter kuşlar
Gözlerimden kanlı yaşlar
Aktı varayım gideyim
Yediğim gitmez karnıma
Kara bağlarım arnıma
Ufak kuzular burnuma
Tüttü varayım gideyim
Yadeller sövdü anama
Varam gideyim hanama
Felek hançerin sineme
Soktu varayım gideyim
Sevdiğim girer düşüme
Engel düşüyor peşime
Aşkın yuların başıma
Taktı varayım gideyim
Göresidim ellerimi
Sunsam yetmez ellerimi
Zalim gurbet bellerimi
Büktü varayım gideyim
Derdiçoğum söyler sözün
Ağlar ağlar siler gözün
Zalim gurbet ömrüm özün
Söktü varayım gideyim
Kaynak: Aşık Derdiçok

Gideyim (Name Geldi Vatanımdan)
Name geldi vatanımdan
Vakti varayım gideyim
Kanlı yaşlar gözlerimden
Aktı varayım gideyim
Ol mürüvvet kerem hani
Kuluna çoktur ihsanı
Gurbet elin kahrı beni
Yaktı varayım gideyim
Bendoldum kanlı zalime
Asla rahmetmez halime
Yedi yıldır yar yoluma
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Baktı varayım gideyim
Aşık Garip bilir kendin
Yiğit olan döker kanın
Felek boynuma kemendin
Taktı varayım gideyim
Kaynak: Aşık Garip

Gidin Bulutlar Gidin
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
(Gel gel gel aman)
Uykusun haram edin
(Ayle bir danem ayle)
Giderisen uğurlar olsun
Dağlar taşlar yolun olsun
(Gel gel gel aman)
Benden başka yar seversen
İlahi gözün kör olsun
(Ayle birtanem ayle)
Gidiyorum elveda
Bu can yoluna feda
(Gel gel gel aman)
Kavuşmadık yar olmaz
Kavuştur bari hüda
(Ayle birtanem ayle)
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Gidin Bulutlar Gidin
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
Nazlım öfkeli ise
Dilinden kelam edin durnalar yörü
Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Şu dağlar gürgen meşe
Güneşe gel güneşe
Senin yarin gül ise
Benimki mor menevşe durnalar yörü
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Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Nergis açar derede
Benim yarim nerede
Eller yarimi almış
Ben kaldım köşelerde durnalar yörü
Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Kaynak: Yöre Ekibi

Gidin Deyin O Serçeye
Gidin deyin o serçeye
Konmasın bizim bahçeye
Konarsa bizim bahçeye
Şikat ederim hocaya
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Gidin deyin o kargaya
Konmasın bizim tarlaya
Konarsa bizim tarlaya
Şikat ederim ağaya
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Gidin deyin o leyleğe
Konmasın bizim evleğe
Konarsa bizim evleğe
Şikat ederim feleğe
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Kaynak: Hıdır Ersoy
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Gidin Söylen Yalımoğlu Yalime
Gidin söylen zalımoğlu zalime
Katlimi dal ettin katli dal olsun
Bizi böyle haldan haldan halde halettin
Bundan böyle böyle katlin dal olsun
Karlı dağlar vatanımdan elimden
Gardaşlarım gitti gitti, gamdan kederden
Bizi koydun kanlı kanlı zalim elinden
Bundan böyle bana bana katlin dal olsun

Gidişime (Yine Yol Göründü)
Yine yol göründü benim serime
Alışmak da yorulmak da şart oldu
Sizler sürün sefasını yerime
Ulaşmak da sorulmak da dert oldu
Doyamadım toprağımda taşımda
Binbir çile türlü bela başımda
Jandarmalar karakollar peşimde
Gurbeteller garibana yurt oldu
Adalet gantarı sallıyor burda
Teslim mi köşeler canavar kurda
Yoksullar yurdunda çalışanlarda
Çakallar çukallar şimdi mert oldu
Sözümde yalan yok çarkımız bozuk
Türküye dökülür bağrımız ezik
Ceylanim ağlatma gene de yazık
Feleğin tokatı bize sert oldu
Kaynak: Aşık Ceylani

Gidiyom Gidemiyom
Aman ey aman of
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
(Bağlantı)
Anasına kızına
Duvardaki sazına
Sandıktaki bezine
Yandım ela gözüne
Aman ey aman of
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Oyna sevdiğim oyna
Bu dünya kalmaz böyle
Sen bana varacaksan
Gel yarim doğru söyle
Bağlantı
Aman ey aman of
Pencerenin önüne
Kol olsun da dayansın
Bu sevdanın sonuna
Can olsun da dayansın
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Çakır

Gidiyom Gidemiyom
Gidiyom gidemiyom vay gülüm Alim Alim
Sevdim terkedemiyom var git yarim eller var
Tuttum gönül kuşunu vay gülüm Alim Alim
Tordur öğretemiyom da var git yarim eller var
Geliyor yele yele vay gülüm Alim Alim
Terini sile sile de var git yarim eller var
Çok yalvardım ağladım vay gülüm Alim Alim
O da nafile yere de var git yarim eller var
Kapı önünde durma vay gülüm Alim Alim
Şapkanı yere vurma da var git yarim eller var
Beni sana vermezler vay gülüm Alim Alim
Boşa hayaller kurma da var git yarim eller var
Kaynak: Nazife Bal

Gidiyor (Bir Tenhada Gördüm)
Bir tenhada gördüm o nazlı yari
Böyle uğrun uğrun baktı gidiyor
Siyah saçlarını dökmüş yüzüne
Gönlümü ateşe yaktı gidiyor
Yüzüne baktıkça tutuldu dilim
Kırıldı kollarım tutmuyor elim
Hey dost bu diyarda n'olacak halim
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor
Dost dost diye dostu hergün sorarım
Yitirdim o yari durmaz ararım
Abdal Pir Sultan'ım edem kervanım
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Bak işte sel gibi yıktı gidiyor
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gidiyor (Ne Öğüt Kar Eder)
Ne öğüt kar eder ne de nasihat
Herkes artık bildiğine gidiyor
Ne vicdan kalmıştır ne de merhamet
Herkes artık bildiğine gidiyor
Şaban geçen eğlenceden gelmişti
Fatoş ile sabahlara kalmıştı
Oğlu da kendine bir dost bulmuştu
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kimi yarı içmiş kimisi dolu
Kimi düz ovada şaşırmış yolu
Kimi türban giymiş kimi mayolu
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kimisinin lastik olmuş çenesi
Kimisinin göbek atar nenesi
Ne kızı bellidir ne de anası
Herkes artık bildiğine gidiyor
Orhan Üstündağ’ın küskündür özü
Sinesini almış dinmez bir sızı
Babanın oğula geçmiyor sözü
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kaynak: Orhan Üstündağ

Gidiyor Musun Yarim
Gidiyor musun yarim
Bizim vatana kadar
Ben senden ayrılamam
Ömrüm bitene kadar
Biga benim pazarım
Kendim okur yazarım
Yarim sana gitmezsem
Ateş olsun mezarım
Su gelir lüle lüle
Yar benzer beyaz güle
O gül benim hayatım
Ölürüm vermem ele
Oğlanın adı Metin
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Çini tabakta zeytin
Kimselerde gözüm yok
Yare gitmek niyetim
Kaynak: Fehime Uluer

Gidiyorsun Gurbet Ele
Gidiyorsun gurbet ele ah diye diye
Yolun açık olsun yarim git güle güle
Beklerim yolunu her an hasretin ile
Çektiğimiz bu çilede var bir keramet
Bu ayrılık,bu hasretlik bitecek elbet
İnandık ki sabrımızın sonu selamet
Selam yolluyorum sana seher yeliyle
Bugünlerde gelir geçer sakın üzülme
Kısmet ise kavuşuruz yarim seninle
Kaynak: Hüseyin Er

Gidiyorum Ağlama
Gidiyorum ağlama
Karaları bağlama
Saçlarından bir tel ver
Merhem olsun yarama
(Bağlantı)
Gel yanıma yanıma
Seni saram canıma
Ben bir keklik olaydım
Yollarına konaydım
Giden gelen yolcudan
Sevdiğimi soraydım
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Sarı kavun dilimi
Nitdin oğlan gülümü
Gülün elimden alan
Bulsunlar Allah'ından
Aman aman sarı kız
Yatamam ben yalınız
Gidiyorum Çorum'a
Bir taş değdi koluma
Kolum sarılmak ister
Yarin ince beline
(<i>İnce belli yarine</i>)
Aman aman sarı kız
Yatamam ben yalınız
Kaynak: Berber Ali Ahçı

Gidiyorum Yar Muradın Oldu Mu
Gidiyorum yar muradın oldu mu
Bundan sonra bensiz kal deli deli
Ben gidince bilmem yüzün güldü mü
Perişan halıma gül deli deli
Sen beni düşürdün aşka sevdaya
Cemalin benzettim güneşe aya
Bana ettiğini yaradan duya
Sararsın yaprağın sol deli deli
Akarsu'ya sen mi verdin bu canı
Vefasız sevdiğim anladım seni
Ben alıştım gayrı düşünme beni
Hatırdan gönülden sil deli deli
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bağlantı

Gine Aktı Gözyaşlarım

Bir yaralı dağlıyam
Bahçalıyam bağlıyam
Ben yardan ayrılalı
Yürekten yaralıyam

(aman) Gine aktı gözyaşlarım da gine oldu bir pınar
(aman) Taramış saçlarını da gine gulun gurbanın olum
Eylemiş tımar aman amman

Bağlantı
Kaynak: Cemil Cankat

Gidiyorum Çorum'a
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Neneyle neneyle bahtı karalım neneyle neneyle
(aman) Adam sevdiği yarına da eder mi böyle (amma
Zalımsın amman ben öldüm tamman

(aman) Gine bana atılmadık daşlar kalmadı
(aman) Ağlamadık gözlerimde yaşlar kalmadı ben öl
Aman aman aman amman
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Ben seni sevdim seveli de gine gulun gurbanın olum
Başımda ağarmadık saçlar kalmadı ben öldüm
Ben öldüm aman amman
(aman) Yıktın yuvamı da gençliğine doymayasın
Şu fani dünyada gine bir murada ermiyesin aman
Aman ben öldüm tamman yanasın amman
Kaynak: Halit Arapoğlu

Gine Bahar Oldu
Gine bahar oldu bezendi bağlar
Hasretlik kar etti gel Leylam Leylam
Yar senin ateşin sinemi dağlar
Gönülde mihmanım ol Leylam Leylam
Aşkın beni vurdu derbeder etti
Eyüp'ten çok çektim cana kar etti
Yıktı bu gönlümü virane etti
Yana yana oldum kül Leylam Leylam
Ta ezelden tecellim kurmuş temeli
Leyla'yı severim Mecnun misali
Koy bana desinler Yusuf sevdalı
Olaydım kapında kul Leylam Leylam
Leyla Leyla dedim dağlar başında
Ot yayıldım çimen bitti döşümde
Bütün kuşlar yuva yaptı başımda
Gel buna bir çare bul Leylam Leylam
Cevlani bu halde kamandım kaldım
Yar senin derdinden sarardım soldum
Ben de Mecnun gibi mevlamı buldum
Kendine bir çare bul Leylam Leylam
Kaynak: Aşık Cevlani

Gine Bir Ayrılık Düştü Serime
Gine bir ayrılık düştü (de) serime
Aşıp gideceğim (de) ey dumanlı dağlar
Bir bergüzar alamadım (da) yarimden
Kahpe felek ayrılacak (da) zaman mı
(Vay zalım ayrılacak zaman mı)
Neler geldi neler geçti (de) cihanda
Neçe haneleri (de) şen ettin ey felek
Kimselere bulmam (da) ben bir bahane
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Hep bu işleri (de) sen ettin felek
(Vay zalım sen ettin felek)
Kaynak: Mustafa Erkuş

Gine Bu Yıl Yoksulluğun Elinden
Gine bu yıl yoksulluğun elinden
Vardık sucu durduk bir değirmene
Çağıldak sesinden gürültüsünden
Döndü kulaklarım her değirmene
Usta şeytan çivisini çevirir
Basar kötürgeye unu savurur
Bağzı nöbetciler salvar kıvırır
Un isterim deye döner pervane
Kuzu derisinden olur postumuz
Belli olmaz düşmanımız dostumuz
Üç günde bir silkeleriz üstümüz
Yazık bu nardaki yanan canlara
Hemen bindirirsin tası liğenin
Un alırız nöbetçiden çekleyin
Bugaz döke döke kör kötüğerin
Sıçrar pulatlar değer yanlara
Nezaketli söyler şirin dilleri
Ruhsat'ın perişan olur halleri
Gelir yanımıza İsa gülleri
Kimi yağ getirir kimi kaygana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gine Bugün Yaralandım (Yıldız)
Ah gine bugün yaralandım
İndim etrafı dolandım
Dertli canımdan usandım
Yıldız yıldız yıldız of
Sana derler kervan kıran beller büken
Evler yıkan yıldız of
Ah yıldızlardan ürüşansın
Benim gibi perişansın
Yardan bana bir nişansın
Yıldız yıldız yıldız of
Gine doğdun sarı yıldız mavi yıldız of

22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler
Kaynak: Saadettin Akatay

Gine De Şahlanıyor Aman
Gine de şahlanıyor kolbaşının kıratı
Görünüyor yandım aman bize zafer yolları
Davullar çalsınlar aman da cengi harbiyi
Sefersiz olamaz er evlatları
Görünüyor bize zafer yolları
Kaynak: Kemal Altınkaya

Gine Dertli Dertli İniliyorsun
Gine dertli dertli iniliyorsun
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de iniliyorsun
Sarı turnam sinen parelendi mi
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Yoksa sana ya düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip üzdüler
Tellerini sırmadan mı süzdüler
Allı da turnam sinen de yarelendi mi
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Havayı ey deli gönül havayı
Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı
Türkmen kızı katar etmiş mayayı
Çekip gider bir gözleri sürmeli
Kuru kütük yanmayınca tüter mi
Ak gerdanda çifte benler biter mi
Vakti gelmeyince bülbül öter mi
Ötüp gider ötüp gider bir gözleri sürmeli
Ötüp gider bir gözleri sürmeli
Dere kenarında yerler hurmayı
Kılavuz ederler telli turnayı
Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi
Çözüp gider bir gözleri sürmeli
Çözüp gider bir gözleri sürmeli
Karac'oğlan derki geçti ne fayda
Bir vefa kalmadı ok ile yayda
Kaynak: Karacaoğlan

Gine Dertli Dertli İniliyorsun
Gine dertli dertli iniliyorsun
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Sarı turnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de iniliyorsun
Sarı turnam sinen parelendi mi
Yoksa sana yad düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip üzdüler
Tellerini sırmadan mı süzdüler
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Bahar seli gibi akıp çağlama
Dertli ötüp yüreğimi dağlama
Üstadını buldurayım ağlama
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Yas mı tuttun giyinmişsin karalar
Senin derdin açar bana yaralar
Esiri der nedir buna çareler
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Turnam niçin ahvalimi bilmezsin
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Öğüt versem öğüdümden almazsın
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Uçup havalanma yellere karşı
Bülbül figan eder güllere karşı
Gel beni ağlatma ellere karşı
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Pir Sultan Abdal'ım ben de böyleyim
Emir haktan geldi kime neyleyim
Derdim çoktur hangisini söyleyim
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Söz: Pir Sultan Abdal

Gine Geldi Faslı Bahar
(Bağlantı)
Gine geldi faslı bahar
Dağlar dağda la vaktıdır
Gözüvü sevdiğim saki
Şimdi piyala vaktıdır la vaktıdır
Gözlerin ne mavıdır
Ne süti me mavıdır
Her gelen bir söz söyler
Seni benden soğudur
Şimdi pıyala vaktıdır
Bağlantı
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Kaşın gözüv arası
Dağlarda lala vaktıdır
Besler ceylan balası
Şimdi piyala vaktıdır la vaktıdır

Gine havalandı aşk pervanesi
Düşüp aşk oduna tüter değil mi
Haberdar mı bilmem Hublar danesi
Bülbül can içinde öter değil mi

Bağlantı

Dırgeyledin benden hüsnü menanın
Senin de bozulur bağın bostanın
Güzel yok mu senin dinin imanın
Senden çekticeğim yeter değil mi

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Gine Gönül Kuşu Bilmem
Gine gönül kuşu bilmem ne hikmet
Kafesi mihnette kapandı kaldı
Dam oldu payine danei kısmet
Diyarı gurbette kapandı kaldı
Gittiler hünkara biraz müptela
Şikayet yüzünden koptu vaveyla
Arzuhaller buyrulmadı galiba
Babı hükümette kapandı kaldı
Ehli dil olanlar yolunu tuttu
Dilesin maksuda menzile yetti
Aşıklar zümresi didara gitti
Sofular cennette kapandı kaldı!
Niçin ateş değil Ruhsat külahın
Çıkmıyor göklere feryadu ahin
Uyanmadı gitti bahtı siyahın
Kuşei vahdette kapandı kaldı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gine Gördüm Elif Kızın Yüzünü
Gine gördüm Elif de kızın yüzünü de yüzünü aman
Duman da sandım şalvarının tozunu vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel
Elif çıkmış pencereden el eder de el eder aman
Kaşıynan gözü beni del'eder vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel
Bir kuş konmuş sarayının başına da başına aman
Güneş de çavmış kirpiğine kaşına vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel
Kaynak: Nida Tüfekçi

Gine Havalandı Aşk Pervanesi
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Daimi hüsnüne kurban olayım
Arayıp ben seni kanden bulayım
Senden ayrılırsam nerde kalayım
Ayrılık ölümden beter değil mi
Kaynak: Aşık Daimi

Gine Kısmet Çekti Gurbet Ellere
Gine kısmet çekti gurbet ellere
Acep nerden aşar yolumuz bizim
Yiyecek içecek sular çekiyor
Toplayıp devşirmek karımız bizim
Dağlar dumanlandı hava bozuldu
Alnımıza kara yazı yazıldı
Mezarımız gurbet ele kazıldı
Acep nerde kalır ölümüz bizim
Yağmur yağar boran serper kar ilen
Günümüz geçiyor ah ü zar ilen
Kavuşmazsak gözü yaşlı yar ilen
Çok perişan olur halimiz bizim
Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül

Gine Mihman Gördüm
Gine mihman gördüm gönlüm şad oldu
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Gitti kış ayları bahar yaz oldu
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Gitti yollarım kaldım yalınız
Bahçede açılır gonca gülünüz
Bal muhabbetiniz tatlı diliniz
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir
Serçeşmemiz Hacı Bektaş Veli'dir
Gittiğimiz erenlerin yoludur
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Mihman canlar bize sefa geldiniz
Kaynak: Aşık Sefai

Gine Telli Turnam Yarelenmişsin

Sayfa 130

Seni gelecek diye
Sol yanımı boş koydum
Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım

Gine telli turnam yarelenmişsin
Bilmiyorum yaren nerede turnam
Yoksa sen de bahtı karalı mısın
Bilmiyorum yaren nerede turnam

(<i>Farklı kaynakta</i>)
Gine güzler geldi yollar işledi
Gözüm yaşı durmuş gine başladı
Benim yarim suna boylum nerelerde kışladı

Bilmem bu halimi kime söyleyim
Azgın ise yaren melhem eyleyim
Giderseniz yare selam söyleyim
Varıp niyaz edin pire de turnam

Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Kaynak: Muharrem Ertaş

Gine Vedalaştı
Gine vedalaştı dildar-ı yaren
Başıma ateşler saçtı gidiyor
Dili mecruhumu eyledi nalan
Sinemde yareler açtı gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel
Gidersen derdinle kalayım giryan
Yaralarım göz göz ciğerim büryan
Gününü görmedim ey çarkı devran
Bu talihim bana küstü gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel
Aman ey dilruba bu ne ahvaldir
Ayrılık mağdurluk çetin bir haldir
Yarini ağlatma vallah vebaldir
Ciğer kebap oldu pişti gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel

Gine Yeşillendi Germir Bağları
Gine yeşillendi Germir bağları
Bakarım erimez dağların karı
Bergüzar yollamış ellerin yari

Gine Yeşillendi Niğde Bağları
(Hey hey)
Gine yeşillendi anam anam
Niğde bağları aslanım Niğde bağları
(Hey hey)
Bize mesken oldu anam anam
Gurbet elleri aslanım gurbet elleri
(Hey hey)
Bilmem hayal midir anam anam
Bilmem düş müdür aslanım bilmem düş müdür
(Hey hey)
Mektubun gelmiyor anam anam
Yollar gış mıdır aslanım yollar gış mıdır
Kaynak: Nimet Balkan

Gine Yeşillenir Bor'un Bağları
Ah ah gine de yeşillenir de aman aman
Bor'un bağları ey
Bize de mesken oldu aman aman
Mapus damları
A yürü yürü yürü mapus damları
Ey ey aksine dönderdi annem annem
Devranı felek yar yar aman
Hebalara gitti aman aman
Çektiğim emek
A yürü yürü yürü çektiğim emek
Kaynak: Yöre Ekibi

Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım

Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor

Ben bu yola baş koydum

Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor
Eşrefin Yaresin Anam Doktor Sarıyor
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Eşrefin Anası Yanmış Ağlıyor
Atma Hakkı Atma Anam Pişman Olursun
Girasun Beylerine De Canım Düşman Olursun
Akarsu Deresi Bir Ufak Dere
Eşrefi De Vurdular Nafile Yere
Nafile Nafile O Da Nafile
Girasunda Dostun Var O Da Nafile
Cenazeyi Koydular Otomobile
Girasun Üstünden Atlıyamadım
Hakkı Düşman imiş Anam Anlıyamadım

Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter
Girdim yarin bahçesine
Gül dibinde gül belek
Yanakları al kırmızı
Ebruları mor ipek

Kaynak: Osman Çetin

Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter

Girdim Dost Bağına

Kaynak: Remziye Ataman

Girdim dost bağına seyran eyledim
İki gonca bitmiş dalın üstünde
Laleler sümbüller boynunu eğmiş
Bülbüller ötüşür gülün üstünde

Girdim Yarin Bahçesine

Dalgaları gelir sere yanaşır
Aşka düşen aşık yanar dolaşır
Nazlı yari gören gözler kamaşır
Parlıyor yeşiller alın üstünde

Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni

Koynu çiçek açmış bahar yaz gibi
Salınıp da gezer kumru baz gibi
Altın küpe kulağında köz gibi
Dökülmüş saçları belin üstünde
Sevdiğimin koynu meyvalı bağdır
Gonca güllerini derecek çağdır
Aşıklık dediğin bir ulu dağdır
Berdar olup kaldım telin üstünde
Daimi'de der ki kaşları hilal
Beni mecnun etti o zülfü delal
Yarimin cemali kevserden zülal
Yalnız bir beni var elin üstünde
Kaynak: Aşık Daimi

Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine
Gül açılmış güle güle
Yanağında bir gül açmış
Haber verin bülbüllere
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Girdim yarin bahçesine çiçekler açmış
O kız benimde yüreğime yaralar saçmış

Yar yolunda dağlar geçtim sulardan içtim
Bin bir güzel gördüm ay kız tek seni seçtim
Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni
Girdim yarin bahçesine gemim dolmadı
Küçük yaşta bir yar sevdim benim olmadı
Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni
Kaynak: Bilinmiyor

Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine gülleri fena gibi
Ak gerdanın üzerine halları mercan gibi
Gel yanıma sevişelim ikimiz bir can gibi
Küsme dilber barışalım cümle işhan bendedir
Ya ilahi yine gayet kaldım bugün ben naçar
Bir güzele gönül verdim o benden durmaz kaçar
Selamına kail oldum onu da vermez geçer
Küsme dilber barışalım cümle kusur bendedir
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Aşık Ömer ah edince Hızır İlyas yetişir
Böyle günde dostla düşman birbirine karışır
Buna bayram günü derler küsülüler barışır
Küsme dilber barışalım cümle aşyan bendedir
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Giremedim Sarayıma Ben Benim
Fukara eyledi bu talih beni
Duramadım sarayımda ben benim
Hem gece hem gündüz figan eğledim
Giremedim sarayıma ben benim
Sevda rüzgârıydım yarin yelinden
Kötü kader hep çevirdi yolumdan
Dedim tutam nazlı yarin elinden
Giremedim sarayıma ben benim
Talihim değişmez hem de kaderim
Ben saklandım beni buldu nedeyim
Eyyubun sabrı yok figan ederim
Giremedim sarayıma ben benim
Ezgini' yim mecnun oldum gezerim
Öttü sarı sazım telle söyledim
Gönül yaylasında yarla eğlendim
Giremedim sarayıma ben benim
Kaynak: Ozan Ezgini

Giren Girene (Aslan Eniğiydim)
Aslan eniğiydim kaplan dölüydüm
İnden çıktım ine giren girene
Meydan-ı hikmette erdim postumla
Uzaklaştım gemi süren sürene
Dostun dükkanını mürşitnen açtım
Hal bilmez elinden tebdilen şaştım
Ulu bir kervandım köylerden geçtim
Salahanalardan yüren yürene
Davut Sulari'yim kimler sordular
Kimler adabımdan fena gördüler
Kimler yanlış tasvir mana verdiler
Küfürnen telkini veren verene
Kaynak: Davut Sulari
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Gireniz'in Çayları
Kiraz goydum sepede
Yar oturur tepede
Öyle bir yar sevdim ki
Şan olsun memlekete
Gireniz'in çayları
Mor sümbüllü bağları
Sallan yosmanın gızı
Geçti gençlik çağları
Kaynak: İbrahim Abay

Giresun Dedikleri
Oy Giresun Giresun oy Kümbet, Bektaş Yaylası
Hastaya ilaç gibi Dikmentaş'ın Yaylası
Şu Kümbet dedikleri yaylaların
Babası da yaylaların ağası
Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele
Daha dün çocuk idi de bir de şimdi gör hele
Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne
Ver elini kaçıralım da bakma elin sözüne
Oy Giresun Giresun oy Karadeniz yöresi
Yeşildir yaylaları tarahidir kalesi
Topal Osman dediğin yiğitler
Meşalesi de mertlerin meşalesi
Tamzara'dan geçtin mi soğuk sular içtin mi
Tamdere'nin etiyle içtahını açtın mı
Eğribel'in başında fırtınadan kaçtın mı

Giresun Kayıkları
(Oy) Giresun kayıkları
Hep geliyor karından
Sevdim de alamadım
Ölüyom efkarımdan
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benim ile oynadın
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Başkasıyla oynama
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun yali yali
Kayığımız boyali
Aldatıyorsun beni
Seni gidi Vonali
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
Kaynak: Sarı Recep

Giresun Üstünde (Eşref Bey)
Giresun üstünde vapur bağ'rıyor
Eşref'in yarasın doktor sarıyor
Eşref'in anası yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Giresun beylerine düşman olursun
Batlama deresi bir ufak dere
Eşref'i vurdular nafile yere
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Giresun üstünden atlayamadım
Hakkı düşman imiş anlayamadım
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Kaynak: Osman Bicioğlu

Giresun'un Evleri
Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama
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Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Giresun'da kayıklar
Kızlar fındık ayıklar
Sevenler sevdiğini
Gece gündüz sayıklar
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Kaynak: Nejat Buhara

Giresun'un İçinde İki Sokak Arası
Giresun'un içinde iki sokak arası
Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası
Vurdular Feridemi yere düştü bohçası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Giresun'un içinde gezerim yali yali
Feridemi vuranın çekilir mi vebali
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Kaynak: Ali Osman Özyakupoğlu

Girmezden Evvel (Dilistan-ı Aşka)
Dilistan-ı aşka girmezden evvel
Çok Mecnun okudum imlalar ile
Soyunup bu raha girdim bi-bedel
Farkettim her ilmi manalar ile
Sofra sevda bulegımdan uğradım
Behçet içre ben ademe uğradım
Aşk tecelli mukaddere uğradım
Haylice savaştım ağmalar ile
Çarmıha çakıldım aba ile men
Çok muciz seyrettim İsa ile men
Hem dem olup gezdim Musa ile men
Tur'a çıktım yüz bin senalar ile
Ceyhun meni cüz-i sulbi pederde
Bir katre dem olup rahm-ı maderde
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Kar-ı car payla olmasın kaderde
Paslandım bilendim edalar ile
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Girsen De Yüz Yaşına
Girsen de yüz yaşına ben seni alacağım
Gözlerinin içinde aşkımı bulacağım
Cehennemin dibinde olsan da sevdiceğim
Yemin ettim bin kere ben senin olacağım
Alnımıza yazılan yazılar değişecek
Aşkımızın fidanı boy atıp yetişecek
İçimdeki ihtilal gülersen yatışacak
Aşkın bayraklarıyla hep sende kalacağım
Büyülü gözlerinle zincirledin kendine
Adamışım ömrümü hiç bitmeyen sevgine
Naz edip durma n'olur bu aşkın sahibine
Gölge gibi peşinden kovsan da geleceğim
Uzat da ellerini öpeyim koklayayım
Aşkını yüreğimde ebedi saklayayım
Kimmiş sana bakanlar söyle de haklıyayım
Ölümü göze aldım uğrunda öleceğim
Çağla rengi gözlerin elma elma yanağın
Bir hilaldir kaşların bal şekerdir dudağın
Fincanları tersine çeviriyor parmağın
Parmağınla zamanı ikiye böleceğim
Ne kadar kaçarsan kaç düşeceksin elime
Kutsal bir yemin olup yerleşmişsin dilime
Sırıl sıklam aşığım şöyle bir bak halime
Gördüğüm her varlıkta tek seni bulacağım
Ceylan'ınsın diyerek meclisten kanun çıktı
Gizli saklı değildi öylesine açıktı
Aşka susamış ruhum yalnız sana acıktı
Bakışını yemesem açlıktan öleceğim
Yemin ettim bir kere ben senin olacağım

Sayfa 134

Bir guş duttum alaca
Bağladılar ağaca
Öyle bir yere düştüm
Ne kapı var ne baca
Altın yüzük kenarsız
Yar vefasız ben arsız
Aleyim arşa çıkdı
Öte durun yanarsız
Kaynak: Muharrem Akkuş

Git Kaladan Kar Getir
Git kaladan kar getir hele yar yar yar
Mendiline koy getir şinanay nay nay
Mendilin kirli kokar hele yar yar yar
Altın tasa koy getir şinanay nay nay
Kaladan gel kaladan hele yar yar yar
Altın dişi parladan şinanay nay nay
O altın diş değil mi hele yar yar yar
Bekarları aldatan şinanay nay nay
Kaynak: Oktay Güzelbay

Git O Dağdan Kar Getir
Git o dağdan kar getir (Eminem oy Eminem)
Git o dağdan kar getir (Eminem oy nazınan)
Altun tasa koy getir (Eminem oy Eminem)
Altun tasa koy getir (Eminem oy nazınan)
Altun tasın kenarı (Eminem oy Eminem)
Altun tasın kenarı (Eminem oy nazınan)
İçine dildim narı (Eminem oy Eminem)
İçine kırdım narı (Eminem oy nazınan)
Küstürdüm yola vurdum (Eminem oy Eminem)
Küstürdüm yola vurdum (Eminem oy nazınan)
Gaytran bıyıklı yari (Eminem oy Eminem)
Gaytan bıyıklı yari (Eminem oy nazınan)

Kaynak: Mustafa Ceylan
Kaynak: Yöre Ekibi

Git Gelemem İşim Var
Git gelemem işim var
Gergefte nakışım var
İgirmeden bir esgik
On dokuz gardaşım var
www.ezgidiyari.com

Git Yarim Sağlığınan
Git yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yağlık eskir gül solar
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Kavuşak sağlığınan

Gitme Bülbül Gitme 1

Çır çırı handa vur handa
Hep güzeller bir yanda

Gitme bülbül gitme bahar erişti
Kırmızı gül maverdesin karıştı
Sılada yavrular aklıma düştü
Çekilmez dünyanın cefası bülbül

Gökte bulut örseler
Seni bana verseler
Bir tüyünden vazgeçmem
Bölge bölge bölseler
Çır çırı handa vur handa
Hep güzeller bir yanda
Kaynak: Bilinmiyor

Git Yolcu Yoluna
Git yolcu yoluna, dönme geriye
Soranlar olursa içiyor Ali
Bak şişemi indirmişem yarıya
Münafık elinden kaçıyor Ali ...
Doldur bir kadeh daha sabahın seherinde
Dost yarası derindir saplıdır yüreğimde
Ardım sıra kaybetime attılar
Dost oldular sırıma taptılar
Madde güçlü kıldı, ona taptılar
Bundan diyar diyar göçüyor Ali ...
Umudumuz bulutlara yazıldı
Yaşariken mezarımız kazıldı
Yaşam başkalaştı, dünya bozuldu
Azrail gelmeden göçüyor Ali ....
Söz: Aşık Ali Nurşani

Gitme Aklım Sende Kalır
Gitme Aklım Sende Kalır
Uyuyamam Geceleri
Hiç Ayrılmadık Seninle
Değil Bir Sene Bir Gün Bile
Gitme
Belki Birşey Olmaz Ama
Korkuyorum Elde Değil
Kaynak: Murat İşbilen

Bülbülü tuttum güle bağladım
Bülbül feryat etti bende ağladım
Bir gül için karelermi bağladın
Boşa feryad etma divane bülbül
Yine bahar geldi açıldı güller
Ulu sular bulandığı zamandır
Selviler yeşerdi çiçekler açtı
Aşıkların buluştuğu zamandır
Bülbül ağlar seher vakti ekseri
Aşığın gözyaşı deler mermeri
Zar edersin yoktur gülün haberi
Boşa feryat etme divane bülbül
Kaynak: Ahmet Çopur

Gitme Bülbül Gitme 2
Gitme bülbül gitme bahar erişti
Gonca güller maverdesin kavuştu
Sılada sevdiğim aklıma düştü
Çekilmez gurbetin vefası bülbül
Bahar eyyamında bülbül sesinden
Çıkarır perçemin finor sesinden
Hoşlandım yarimin gül nefesinden
Çekilmez gurbetin cefası bülbül
Kaynak: Ahmet Çopur

Gitme Durnam (Dıloy Dıloy)
Gitme durnam gitme yollar ıraktır (dıloy dıloy)
Şu halıma şu gönlüme bak benim (dıloy dıloy)
Bu yabancı eller bana duraktır (dıloy dıloy)
O yar vurdu şu sineme ok benim (dıloy dıloy)
Geldim gurbet ele geri dönülmez (dıloy dıloy)
Kim öldüğün kim kaldığın bilinmez (dıloy dıloy)
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz (dıloy dıloy)
Bir ağların anam bacım yok benim (dıloy dıloy)
Durnam gökyüzünde bölüktür bölük (dıloy dıloy)
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Ayrılık elinden yüreğim yanık (dıloy dıloy)
Önü muhabbettir sonu ayrılık (dıloy dıloy)
Tazeleme eski yaram çok benim (dıloy dıloy)
Kaynak: Muzaffer Şahin

Gitme Durnam Gitme

Sayfa 136

Dedim Sevini Sevini (Allah)
(Dedim Sevini Sevini (Hüdey)
Gıymatın Baha Biçilmez
Cemalin Nurdan Seçilmez
Vakitsiz Güller Açılmaz
Derdim Gülünü Gülünü (Hüdey)

(Ağırlama)
Gitme Durnam Gitme Nerden Gelirsin
Sen Nazlı Canana Benzersin Durnam
Her Bakışta Beni Mecnun Edersin
Gönülde Mihmana Benzersin Durnam

Dedem Oğlu Der Ağlatma
Yüreğim O De Dağlatma
Varıp Yadlara Bağlatma
Zülfün Telini Telini (Allah)
(Zülfün Telini Telini ) (Hüdey)

Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni

Kaynak: Aşık Daimi

Kaşlarına Mim Duvası Yazılır
Cemaline Türlü Benler Dizilir
Seni Sevmeyenler Haktan Üzülür
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni
(Pervaz)
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
Yörüde Dilber Yörü Canana Yörü
Durnam Gökyüzünde Pervane Döner
Dertli Aşıklara Badeler Sunar
Aşıkların Senden İnayet Umar
Tabibe Lokmana Benzersin Durnam
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
(Yürütme)
Allah Allah Allah Allah
Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Bugün Ben Pirimi Gördüm
Gelir Salını Salını
Selamına Karşı Durdum
Bağrım Delini Delini (Hüdey)
Gel Dedim Yanıma Geldi
Gamzesi Sinemi Deldi
Bir İzzetli Selam Verdi
Aldım Sevini Sevini (Hüdey)
Gaynadı Garıştı Ganım
Ezelden Severdi Canım
Sen Benimsin Bende Senin
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Gitme Garip Gitme Yollar Harami 1
Gitme garip gitme yollar harami
Biri vurur biri alır paranı
Gurbet elde kimler sarar yaranı
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Gitme garip gitme yollar bend olur
Mor sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller sarar yüreğime dert olur
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Gitme garip gitme yollar çamurdur
Garip senin yüreğin taştır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Kaynak: Şerif Akbağ

Gitme Garip Gitme Yollar Harami 2
Gitme garip gitme yollar harami
Arap vurur Türkmen alır paranı
Gurbet elde kimler sarar yaranı
Git garibim güle güle gelesin
Gitme garibim gitme yollar merd olur
Her sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller alır da bana dert olur
Git garibim sağlık ile gelesin
Gitme garip gitme yollar çamurdur
Garibin yüreği daşdır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Git garibim güle güle gelesin
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Kaynak: Ali Tomar

Gitme Giden Gitme
Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Ya Ne Bu Dünyanın Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Dünya Sarı Öküz'ün Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Öküz Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Öküz De Bir Salın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Sal Da Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Sal Da Bir Balığın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Balık Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Balık Da Deryanın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Derya Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Derya Da İkrarın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu İkrar Neyin Üstünde Durur
Pır Sultan’ım Der Ki Ben Onu Gördüm
İkrar Da İmanın Üstünde Durur

Sayfa 137

Aşkın havasına hayran olduğum
O nazlı pirime benzettim seni
Eydür Virani'yem kal u belaya
Sofrası meydanda Bektaş Veli'ye
Bir ismi Muhammet biri Ali'ye
Ali ül Haydar'a benzettim seni
Söz: Aşık Virani

Gitme Hamdi'm Gitme
Gitme Hamdi'm gitme bre oğlum
Sen bugün oduna
Kafir şumar çıkacak oğlum
Senin yoluna
Giderim giderim bre annem
Yol uzun bitmez
Kafir Şumarın kurşunundan
Geriye dönülmez
Nişan yağlıcını bre annem
Beline bağlayıver
Neler olmuş Hamdi'me deyip
Başımda ağlayıver
Hamdi'nin odunlarını
Kimler yakacak
Kara gözlü Fatime'yi
Kimler saracak
Yayla düzünde bre annem
Odun var mıydı
Hamdi şumarın uracağından
Haberin var mıydı

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Hüseyin Yaltırık

Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Gitme giden gitme sual sorayım
O nazlı pirime benzettim seni
Sende hak nişanı vardır gördüğüm
Hak dediğim yere benzettim seni
Mevlayı seversen eğlen dur gitme
Aşık akan sulara intizar etme
Bir kaşları suna gözleri süzme
Kirpiği hançere benzettim seni
Kapısına şeydullaha vardığım
Davasın derdime derman kıldığım
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Gitme Turnam Bir Sualim Var
Gitme turnam gitme bir sualim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Sana söyleyecek gizli halim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli
Ağlamışsın gözlerinin yaşına
Uğramışsın zemherinin kışına
Karlı ovalarda senin işin ne
22.10.2018 23:55:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 138

O yar vurdu bu sineme ok benim
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli
Kaynak: Erol Parlak

Gitme Turnam Bizim Elden
Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allah'ını seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allah'ını seversen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allah'ını seversen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
Kaynak: Ali Baba

Gitme Turnam Vuracaklar
Gitme Turnam Bizim Elden
Dön Gel Allahın Seversen
Ayrılık Ölümden Beter
Dön Gel Allahın Seversen
Gitme Turnam Vuracaklar
Kanadını Kıracaklar
Seni Yarsız Koyacaklar
İkrar Verdim Dönülür Mü
Kalbi Hain Görülür Mü
Yarsız Devran Sürülür Mü
Dön Gel Allahın Seversen

Gitme Turnam Yollar Iraktır
Gitme turnam gitme yollar ıraktır
Şu halıma şu gönlüme bak benim
Şu yabancı eller bana duraktır
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Turnam gökyüzünde bölüktür bölük
Ayrılık elinden yürektir yanık
Önü muhabbettir sonu ayrılık
Tazeleme eski yaram çok benim
Geldim gurbet ele geri dönülmez
Kim öldüğü kim kaldığı bilinmez
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz
Anam bacım bir ağlarım yok benim
Kaynak: Muzaffer Şahin

Gitmeliyiz
Uzaklara bakıyoruz
Dağlar yakın geliyor
Yakındakiler dağ kadar uzak
Dağları denize kavuşturan sular çağırıyor
Rüzgar sevinç taşıyor şehirlere
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Düşlerimiz hala sıcakken
Dağların çığlığı çarpıyor
Yüreğimizin ayaklarına
Gitmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Ölüm, gün batımıysa serin dağ başlarında
Ölmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz
Kaynak: Efkan Şeşen

Gitmiyor Serden Hayali
Paha mıdır didarına
Şu bütün dünyanın malı
Düş oldum yar sevdasına
Gitmiyor serden hayali
Bezmi rahın ayan olmuş
Şu cümle aşıkanına
Seven varsa işte gelsin
Biziz ol sülbi mevali
Muallaktır aşkın işi
Girmeyenler uzak dursun
Men arefe agah olan
Seçer haramı helali
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Gel beri ey cahil sofu
Eyleme kendini bedbaht
Burda haramzade olan
Çeker divanda zevali
Gel Daimi can Daimi
Şükrünü kesme canandan
Mahşer günü hazreti Hak
Göstersin bize cemali
Kaynak: Aşık Daimi

Gitti
Şu hoş bakışlı sevgiler varya sende
Kalbimi yerinden söktü de gitti
Seyreyle hele şu düşkün halime
Aklını peşine taktı da gitti
Şu hoş görülü endamlar varya sende
Beni benliğimden aldı da gitti
Şu selvi boyun gamzeler varya yüzde
Aklımı yerinden çaldı da gitti
Şu hoş seda sözlerin dil varya sende
Beni hülyalara salddı da gitti
İbrişim kuşaklı ince bel varya sende
Beni rüyalara saldı da gitti
Kaynak: Aşık Larendeli

Gitti (Bahçemde Açılan)
Bahçemde açılan o gonca gülü
Dost dediğim saldı derdi de gitti
Dalında şakıyan iki bülbülü
Benli kurşunuynan vurdu da gitti
Bahçe viran oldu gül viran oldu
Bülbülün ardından dil viran oldu
Sazımın döşünde tel viran oldu
Curayı çöğürü kırdı da gitti
Güvercin'im küstüm zalim feleğe
Güvenemem gayrı huri meleğe
Gönlümdeki muradıma ermeye
Dostluk defterini dürdü de gitti
Kaynak: İhsan Güvercin

Sayfa 139

Gitti (Ben Böyle Değildim)
Ben böyle değildim bana ne oldu
Ümidim hayalim yel oldu gitti
Biçare gönlüme acılar doldu
Aktı gözyaşlarım sel oldu gitti
Kader zincirini açamıyorum
Kırıldı kanadım uçamıyorum
Eşimi dostumu seçemiyorum
Bunca sevdiklerim el oldu gitti
Kaynak: Selahattin Bölük

Gitti (Bir Güzel Severdim)
Bir güzel severdim ezelden beri
Seher yeli gibi yar esti gitti
Uğruna adadım can ile seri
Bir yuva kurmadı yar küstü gitti
Bizi ayıranlar murat almasın
Vefasız yar bensiz yuva kurmasın
Dilerim Allah’tan ahım kalmasın
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti
Düştüm yollara ben ağlaya sızlaya
Yari arıyorum hep yana yana
Şikayetim vardır yüce mevlaya
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti
Ayan olsa çıkar mıyım sabaha
Acep ben de sever miyim bir daha
Bir hiç uğruna girsem günaha
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti
Kasım der ki kara bahtım güler mi
O yar gelip göz yaşımı siler mi
Çaresiz bir derde şifa eyler mi
Bir yuva kurmadan yar üstü gitti
Kaynak: Kasım Karşı

Gitti (Bir Sevda Peşinde)
Bir sevda peşinde yıllarca gezdim
Hayali gözümden gitmedi gitti
Uğruna ben çiçek ektim gül diktim
Bülbüldü bağımda ötmedi gitti
Bozuldu huzurum bozuldu tadım
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Gezdim gurbet eli ben adım adım
Unutayım dedim unutamadım
Sevdası gönlümde bitmedi gitti
Ben deli değilim sevda çıldırttı
Aklımı fikrimi baştan aldırttı
Divane eyledi çöle saldırttı
Yıktı sarayımı çatmadı gitti
Kul Kevseri bu ne biçim manzara
Topladım derdimi sürdüm pazara
Bu dert beni taaa götürür mezara
Bu genç ömrüm bana yetmedi gitti
Kaynak: Aşık Kevseri

Gitti (Bize Biz Diyecek)
Bize biz diyecek bir hal kalmadı
Yandı vücudumuz kül oldu gitti
Her kime verdikse attı almadı
Lütuf gevherimiz pul oldu gitti
Feleğin elinden dedik elaman
Boş harman ne buğday kaldı ne saman
Bir yandan hocalık bir yandan zaman
Atlasımız eski çul oldu gitti
Huzuri aynanın yüzün tuttu toz
Ağızlar kapalı gözler eski göz
Gün gece lastikli can sıkar her söz
Bilen bilmeyene kul oldu gitti
Kaynak: Huzuri Baba

Gitti (Kalktı Göç Eyledi)
Kalktı göç eyledi gönül kervanı
Dahi görüşmemiz güç oldu gitti
Düzüp yer etmiştik bağı bostanı
Bütün emeğimiz hiç oldu gitti
Felek bir ok attı temelim yıktı
Ecel çırasını başımda yaktı
Herkesin evrakı bir yana çıktı
Bilmem bizim dava nic'oldu gitti
Ben dilerdim muradıma ereyim
Sunam hangi bağın gülün dereyim
Senden gayri kime gönül vereyim
Hicrani dünyada poç oldu gitti
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Kaynak: Aşık Hicrani

Gitti (Vefasız Dilberi)
Vefasız dilberi gördüm pınarda
Şu kara bağrımı dağladı gitti
Bir dem şahin gibi yüzüme baktı
Yıktı kaşlarını ağladı gitti
Yaşını silip de demedi derdi
Fark etmedi zalim namerdi merdi
El sözüne kandı yolun dönerdi
Ak üstüne kara bağladı gitti
Her dem varıp beni sana kardılar
Şerha şerha yüreğimi yardılar
Seni benden alıp yada verdiler
Düşman yarasını sağladı gitti
Bizi ayırana sanmayın kalır
Erilmez muradın atı gem alır
Gitti bu ülkeden yetişem sanır
Minhaci gözyaşın çağladı gitti
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Gitti (Yıllarım Boyunca)
Yıllarım boyunca çektiğim hasret
Bir damla gözyaşı oldu da gitti
Ne güldü yüzüme ne kesti müddet
Açmadan çiçeğim soldu da gitti
Uzun gecelerim bahtsız sabahlar
İnledim sızladım çok çektim ahlar
Dizilse bir yana bahtı siyahlar
Dünya yetmiş kere doldu da gitti
Mevlüt İhsani'nin her neşesini
Sevda güç bağladı kelepçesini
Gönül zambağını menekşesini
Felek deste deste yoldu da gitti
Kaynak: Aşık İhsani

Gitti Canımın Cananı
Gitti canımın cananı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Bıraktı beni yaralı
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(Ah le canım vah le canım uy canım)
Ben bu dertten ölür isem
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Kime yazam fermanımı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Lokman gelse tabip gelse
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Bulamaz derdime şifa
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Gelsin canımın cananı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Odur derdimin dermanı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Kaynak: Cemil Cankat

Gitti Gelirim Diye
Gitti gelirim diye
Yolu bilirim diye
Aldı benden çevreyi
Seni alırım diye
İndim derelerine
Bilmem nerelerine
Yarim yüzük yollamış
Gınalı ellerime
Altın desti bumuydu
İçi dolu sumuydu
Kendirlinin içinde
Nişanlı gız bumuydu
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Gitti Gelmedi (Kahraman Mihrali)
Nasıl methedeyim Mihrali Bey'i
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Düşman mı oldular kahraman sana
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Sürmeler çekilir kirpiğe kaşa
Mihrali Bey o Yemen'e ulaşa
Günler sıcak olur çıkamaz başa
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Acıyurt iklimi Konak köyü'nü
Ne bayramı belli ne de düğünü
Gözlerim gelmedi Ali Bey'imi
www.ezgidiyari.com

Sayfa 141

Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Açtı çayır çimen güller nergizler
Bütün yasta kaldı gelinler kızlar
Sivas ahalisi yolunu gözler
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Mihrali ünün duyanlar ağlar
Gam çeker dostların karayas bağlar
Ulaş Nahyasında köyler kan ağlar
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Kahraman Mihrali yiğit bir kişi
Ne yazı bellidir ne soğuk kışı
Topladı orduyu otuz bin kişi
Eyvah Mirali Bey gitti gelmedi
Malın mülkün mirasçılar paylaşır
Rüştü Bey'in konağında eyleşir
Bacıların "gardaş" deyi ağlaşır
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Vasfedelim Mihrali Bey halını
Yiğitliğin şerefini şanını
Çifte hanım bekliyorlar yolunu
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
İsa Bey'im O'nun büyük gardaşı
Yemen'e yapmaya gitti savaşı
Ağlar Sivas halkı döker gözyaşı
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Yemen dedikleri gayet sıcaktır
Konak Mihrali Bey yalan ocaktır
Ahbabın yarenin dostların çoktur
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Ummazdım ki ol Yemen'de kalasın
Sıcağından böyle bir hoş olasın
Kars'ın kumandanı Acem balası
Eyvah Mihrali bey gitti gelmedi
Ne diyelim senin yiğitliğine
Alem and içiyor hürmetliğine
Hak'tan bir inayet kuvvetliğine
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Biter mi hiç Mihrali Bey davası
Aslanın boş kalmaz yurdu yuvası
Bir beş değil atmış köyün ağası
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
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Sayfa 142

Saraydım ince belin
Öyle bir kumandan öyle paşaydı
Biner ata yüce dağlar aşardı
Mahiyetinde nice yiğit yaşardı
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

Kaynak: Şükrü Çadırcı

Bu Mihrali Bey'in bu hali böyle
Konuşurdu ağa paşa bey ile
Dinlen gel Püryani yeniden söyle
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

Dünya başıma yıkıldı
Sen burdan gittin gideli
Gözümde yaşlar döküldü
Sen burdan gittin gideli

Kaynak: Tokatlı Aşık Püryani

Sana yoktu bir kusurum
Seni sevmekti özürüm
Sen gittin kaçtı huzurum
Sen burdan gittin gideli

Gitti Kış Geldi Bahar
Gitti kış geldi bahar dayanmaz oldu ahıma dağlar
Güller ağyarın başına her vefasıza bel bağlar
Ey felek kaddim bükülü na-murat ettin beni
Ben muradım almış iken tarumar ettin beni
Kaynak: Nizipli Deli Mehmet

Gittim Baktım Evlerinin Haline
Gittim baktım evlerinin haline
Gittim baktım evlerinin haline
Mayil oldum o gelinin diline
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Evinin kapısı demir değil mi
Evinin kapısı demir değil mi
Demiri eriten kömür değil mi
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Ahtım olsun kına yakam eline
Ahtım olsun kına yakam eline
Başımı sevdaya yakan bir gelin
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Gittim baktım aşiretin göçüne
Gittim baktım aşiretin göçüne
Mayil oldum o gelinin göçüne
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
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Gittin Gideli

Boynu bükük çiçeklerim
Boşa gitti emeklerim
Zehir oldu yemeklerim
Sen burdan gittin gideli
Kul Kevseri ettim keder
Hasret beni deli eder
Burda oldum bir derbeder
Sen burdan gittin gideli
Kaynak: Aşık Kevseri

Giydim Çarıklarımı
Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarını
Terkettim gidiyorum
Bayburt'un dağlarını
(Bağlantı)
Ağam taninani nay nam
Paşam taninani nay nam
Güzel taninani nay nam
Yosmam tanina tananay nam
(Farklı Bağlantı)
Oy ne imiş oy ne imiş
Sevda çekmek zor imiş
Sevip sevip ağlamak
Yardan ayrı yaşamak
Ateşten gömlek imiş
(Farklı Kaynaklardan)
Yatak serdim yatmadım
Yatak serdim kalmadım
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Aş pişirdim tatmadım
Bileydim ayrılık var
Hiç sevip bağlanmazdım
Avluya koydum testi
(<i>TRT Arşivindeki dize</i>)
(<i>Havluya kurdum testi</i>)
Gelen yan vurup geçti
Emmim oğlu muhannet
Benim de vaktim geçti

Sayfa 143

Bitiyorum bir mum gibi yağım eriye eriye
Yığılıyor kalıyorum posam kalıyor geriye
İsyan ediyor yüreğim mil çektiler ki deriye
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var
Gözlerim dalıp gidiyor huzur canıma uzaktır
Alaska da ki kurtlarla sürüklenen bir kızaktır
Beni böyle mutsuz eden bana kurulan tuzaktır
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var

Bağlantı
Kaynak: Recep Kırıcı

Giyersin Eğnine Çul Yavaş Yavaş
Beğenip geymezsin gül-ü pirheni
Giyersin eğnine çul yavaş yavaş
Ey gönül bu aşkla bu sevda seni
Eder muhanete kul yavaş yavaş
Gönül geçe nasihatla her demin
Muhanet babına basma kademin
Emsaliye konuşmayan adamın
Olur altın ismi pul yavaş yavaş
Soyunup libası gezdim üryani
Yedi iklim çar köşe-i devrani
Yılın vakti geçti Baba Figani
Ara kısmetini bul yavaş yavaş
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Giyip Güllü Tumanımı
Giyip güllü tumanını sekine day gızı nay nay
Tenebüle dolanım neynim yar neynim yar
Oynıyan bele oynar balam nay gülüm naynayıp oynar
Oyna boyun gurbanı neynim yar neynim yar
Sandık üste göğ küzen balam nay gülüm naynayıp oynar
Göğ küzeni vur düze neynim yar neynim yar
Nenemi yola salam nenem nay gülüm nay omanına ney
Gün batanda gel bize neynim yar neynim yar
Çerçi gelip hermende balam nay gülüm naynayıp oynar
Bir desmal verip mene neynim yar neynim yar
Duveyle iş düzelsin nenem nay gülüm nay amanına ney
Bir donluk alım sene neynim yar neynim yar

Hep tersine döner oldu yıkılası fani dünya
Beni yakıp ta kavuran ne Ünye dir ne de Konya
Şu canıma kast ederek dertlerimle bir oldun ya
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var

Der ilhami işkencede can neylesin bunca zulme
Ölüm bazen kurtuluştur telkin verip dersin ölme
Senden bana derman olmaz derman olsan bile gelme
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gizli Gizli
Gül yüzlüm bu kadar cevretme bana
Kerem et yanıma gel gizli gizli
Yürekten bir çağrı geliyor sana
Gönülde mihmanım ol gizli gizli
Hasretini çektim hayli bir zaman
Divane gönlümde kalmadı aman
Ey sevdiğim sende yok mudur iman
Arada bir mektup sal gizli gizli
Mevlayı seversen yad ele bakma
Virane gönlümü bir daha yakma
Bahar seli gibi çağlayıp akma
Muhabbet gölüne dol gizli gizli
Çınar’ın sözleri sende sır olsun
Aşikar eyleme gizlide kalsın
İlahi aşkımı yaradan bilsin
Hak yanında nice hal gizli gizli
Kaynak: Medine Çınar

Gizli Düşman
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Gizliden Gizli (Kalbime Dayanmış)
Kalbime dayanmış hicran hançeri
Bilenip de durur gizliden gizli
Kemikten ilikten candan içeri
Dolanıp da durur gizliden gizli
Bu ne açmaz sabah geçmez seherdir
Çağala mı çiğdir çağı mı erdir
Bu ne acılı ne sancılı serdir
Döllenip de durur gizliden gizli

Sayfa 144

Bindin atlar gutlu olsun
Sağdın inek sütlü olsun
Vardın oğlan mülklü olsun
A başı devletli gelin
Düğünü şenlikli gelin
Pilavı lezzetli gelin
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Goca Şair Gelem Götür

Ömür saatleri an gibi geçer
Çırpındıkça çarklar yelkovan uçar
Akrebin gittiğini göz mü seçer
Yollanıp da durur gizliden gizli

Goca şair gelem götür
Kederden yaz söz ağlasın
Vüsal üçün neğmeler goş
Geriblikde göz ağlasın

Titrese de canı teni turabı
Zevraki'ye zevktir mevtin mızrabı
Şiir dediğimiz gönül şarabı
Yıllanıp da durur gizliden gizli

Gara behtli Saramız var
Sağalmayan yaramız var
Görüşmeye haramız var
Ayrılığa döz ağlasın

Kaynak: Aşık Zevraki

Glyka (Deriko)
Glyka glyka glykeia mou
Glyka glyka glykeia mou
Ela sthn agalia mou
Ela sthn agalia mou
Ela ela mikro mou
Ela ela mikro mou
Ela ela moro mou
Ela ela moro mou
Ela n'antamothoume
Ela n'antamothoume
Ta palia mas na poume
Ta palia mas na poume
Kaynak: Efi Thodi

Goca Kapının Güllabı Ağır
Goca kapının güllabı ağır nenni nenni
Güveyoğlanın gulağı da sağır nenni nenni
İşitmezse hızlıca bağır nenni nenni
A başı devletli gelin nenni nenni
Düğünü şenlikli gelin nenni nenni
Bindin sağdın sütlü pilavı lezzetli gelin nenni
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Sanma olub hevesin az
Gelemindir elinde saz
Gızıl saçlı güneşden yaz
Alov yağdır köz ağlasın
Goca şair durma bir an
Saz al söz goş ellere yan
Gışda göller donan zaman
İsti pay ver buz ağlasın
Darıhanda eli sesle
Hezin-hezin mahnı besle
Hesretden de bizim nesle
Göz yaş töküb üz ağlasın
Alsa boz bulud başını
Gemli görsen gardaşını
Gözden ahan gan yaşını
Yanağlara düz ağlasın
Yad ellerden köçüb gelen
Hezin yeli görse çemen
Solan güle ağlama sen
Mateminde yaz ağlasın
Şair tökme gözden yaşın
Altmışdan da ötüb yaşın
Söyle neler çekib başın
Goy derdliler az ağlasın
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Şair görüm ilden-ile
Neğmelerin düşsün dile
Gezsin bütün elden-ele
Aşıg çalsın saz ağlasın

Sayfa 145

Bir adam ki yoksul olsa dünyada
Herkes ona töhmet eder gocalır

Kaynak: Piruz Dilençi

Göğceli Elesger ağlarsa gülmez
Mendil alıp gözün yaşını silmez
Adam var ki yahşı yamanı bilmez
Adam var ki sözden anlar gocalır

Gocalık (Cevannığın Daha Getti)

Kaynak: Ferman Baba

Cevannığın daha getti gayıtmaz
Başın eser yıldan yıla gocalık
Ya kısmet ki asil ola oğul gız
Düşmeyesin elden ele gocalık

Gol Gol

Olmuş ise senin halka hürmetin
İnsan gibi baha olar gıymetin
Cevannıkta varsa hatır hörnetin
Ağ sakgalsan elden ele gocalık
Hani kaftan kafa göçen günlerin
Atan vuran tutan piçe günnerin
Ele gelmez getti keçek günnerin
Karışırsan kükden küle gocalık
Elin çata ya çatmaya beşiğe
Öksürende gelin kovar eşiğe
Sarsak oğul sokar delme deşiğe
Atılarsan çölden ççle gocalık
Ezel günde bele yazıp o yazan
Ahır gelip seni tapıp yol azan
Ay Azaflı çok gam etme ad gazan
Sözün tüşsün dilden dile gocalık
Kaynak: Mikayil Azaflı

Gocalır (Adem'i Balçıktan)

Giriş (koro)
Hakem yan tuttu
Hakemliğini unuttu
Seyirciyi uyuttu
Bu giren gol gol
Meşin topta fike var
Alasında leke var
Takımlarda şike var
Bu giren gol gol
Top köşeden geliyor
Tam ortayı buluyor
Madem ağı deliyor
Bu giren gol gol
Yandan akın başladı
Savunmaya başladı
Kaptan topu tuşladı
Bu giren gol gol
Yüksek seyirci voltu
Hakem yapar kahvaltı
inkßr olmaz penaltı
Bu giren gol gol

Adem'i balçıktan yuğurdun yaptın
Balçıktan yapılan canlar gocalır
Çok yaşarım deme divane gönül
Nice mühr-ü Süleymanlar gocalır

Mahzuni hakem topal
Bizim spor bu mival
Oyun bitti düdük çal
Bu giren gol gol

Yahşı adam bu dünyada ölmesin
Yaman adam ömür boyu gülmesin
İnsanın vefasız oğlu olmasın
Her sabah servetin sayar gocalır

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gel gaflete dalıp gezme rüyada
Kötü komşu sırrın verir hep yada
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Golas Empula Yulun
Obgaru obgarute
Tole va eyomatf’n
Shurimshine tole va eyomatf’n
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Ham tolishi chilambi
Guishkimis jemat’n
Shurimshine guishkimis jemat’n
Golas empula yulun
Xolo chima chimasen
E juma memiyuji
Nosi gogishashasen
Xopashi ar opute
Tikina ekaberi
Gyuli mo migharghalam
Shur eshemighareyi
Bulur da gobulur ma
Ar kulani vareni
E nana kodopskidi
Soti bozo vareni
Kaynak: Bilinmiyor

Golumu Salladım Toplar Oynadı
Golumu salladım toplar oynadı
Kara taş içinde asker kaynadı
Birinci gurşunda Şahin uyandı
Vurun Antepliler namus günüdür
Aynalı beşikte nenni eyledim
Yedirdim büyüttüm asker eyledim
Antep'in uğruna kurban eyledim
Analar da böyle Şahan beslesin
Sürerim sürerim gitmez kadana
Fransız kurşunu değmez adama
Beni bağışlayın şanlı Antep'e
Vurun Antepliler namus günüdür
Şahin'i sorarsan otuz yaşında
Şahin'i vurmuşlar köprü başında
Çeteler birikmiş ağlar başında
Vurun Antepliler namus günüdür
Antep'in harbine on bir ay oldu
Analar bacılar saçını yoldu
Uyan Şahin Antep düşmanla doldu
Vurun Antepliler namus günüdür
Kaynak: Ökkeş Dehmenoğlu
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Gonca Güllerini Deresim Geldi
Azmi rah edeyim dost illerine
Nazlı cananımı göresim geldi
Düzüldü kervanım aşk yollarına
Gonca güllerini deresim geldi
Deli gönlüm eyler aşk ahengini
Aradım da bulamadım dengini
Gördüm mah yüzünde üç beş bengini
Yüzüm gerdanına süresini geldi
Yaz gelir bahçede açılır yaprak
Türlü mor menekşe kuşanır toprak
Yanağı şavk vurur sanki bir şafak
İnce bellerini sarasım geldi
Düş oldum derdine dermanım yoktur
Yaremi saracak lokmanım yoktur
Yardan ayrılalı devranım yoktur
Yare bir armağan veresim geldi
Daimi'ye olmaz bu derdu hasret
Aşığa bilinir alemi kesret
Bu hicran elinden eyledim nefret
Yarimin halini sorasım çeldi
Kaynak: Aşık Daimi

Gorani
Yes mi ğarib bılbulig em
Vartaranits heratsel em
Trakhdi bes hodov anuş
Purasdanits heratsel em
Gobid ankut, anherades
Aykebanits heratsel em
Dunis-değıs ander toğats
amen panits heratsel em
Kaynak: Aşık Civani

Gorani (Türkçe)
Ben bir garip bülbülüm
Bağımdan uzaktayım
Cennet gibi hoş kokulu
Gül bahçemden uzaktayım
Kaba zalim anlayışsız
Bağbanımdan uzaktayım
Evimi-barkımı bırakmışım
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Herşeyimden uzaktayım
Kaynak: Aşık Civani

Goy Gülüm Gelsin Ay Nene
Men aşıgem zire sen
Zeferansan ziresen
O güne gurban olum
Sen gapıdan giresen
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Garabağın düzü var
Düzlerinde guzu var
İki könül bir olsa
Kimin ona sözü var
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Arazam-Küre bendem
Bülbülem-güle bendem
Dindirmeyin ağlaram
Bir şirin dile bendem
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsinç nene
Kaynak: Fikret Emirov

Goyu M'olur Gabardıcın Gölgesi
Goyu m'olur gabardıcın gölgesi
Günden güne artar aman o yarimin sevdası
Nedir güzel çoğuykuların faydası
Uykuların çoğu güzeli yardan ayırır
Gabardıcın gürlemesi dalinen
Arayı arayı buldum gücünen
Gezilir mi gönlü olmadık yarinen
Gönlü olan yar buldukça gezelim

Sayfa 147

Göç (Elveda Diyerek)
Elveda diyerek gider soydaşım
Anayurt yolcusu ona ne denir
Gözü yaşlı kalır köyde kardaşım
Kader böyleymiş elden ne gelir
Oğlumuz orada gelin burada
Kendimiz burada yürek orada
Ezilir dururuz iki arada
Kader böyleymiş elden ne gelir
Bilseniz kimlere kalmıştır zaman
Namuslu kisiye verilmez aman
Şikayet güç olur halimiz yaman
Kader böyleymiş elden ne gelir
Soyumuz asildir Oğuzlar soyu
Başımiz eğilmez atalar huyu
Yad elde acımız nesiller boyu
Kader böyleymiş elden ne gelir
Anneler yollarda evlad kucakta
Hıçkırık sesleri köşe bucakta
Baykuş yuva yapmış sönen ocakta
Kader böyleymiş elden ne gelir
Açılır kapanır göçmenler yolu
Bağlanır dostlarin hep eli kolu
Ötme bülbül içim dert dolu
Kader böyleymiş elden ne gelir
Bir yanda tarihin zafer nağmesi
Bir yanda Türklüğün özgürlük sesi
Gönlüme eş olur daha nicesi
Kader böyleymiş elden ne gelir
Sabreyle ağlama hasret sözüne
Uzaklar yakındır Türkün gözüne
Gün olur kavuşur herkes özüne
Kader böyleymiş elden ne gelir
Kaynak: Asım Haliloğlu

Göç (Ne Gezersin Avcı)
Ne gezersin avcı bağım içinde
Gezdiğin yer avlanacak yer değil
Terk edemem vatanımı yurdumu
Gurbet eli eğlenecek yer değil

Kaynak: Ali Urhan
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Sayfa 148

Başımızda şavkır ayın ışığı
Yele verdim yattığımız beşiği
Kime kalır nazlı yarin döşeği
Gurbet eli ağlanacak yer değil

Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu

Çekil zalim avcı çekil aradan
Körpe kuzum ayrılırmı sürüden
Dediler ki kıran geçti buradan
Can dediğin canan ile bir değil

Göçen Canlar Dönmez İmiş

Kaynak: İbrahim Karaca

Göç Göç Oldu Göçler Yola Düzüldü
Göç göç oldu göçler yola düzüldü
Uyku geldi ela gözler süzüldü
O zamanda elim yardan üzüldü
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
Doldur doldur nargilemi tazele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Tut kolumdan indir beni mezara
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
Asker indi Ilıca'nın düzüne
Geri döndüm şehir çarptı gözüme
Ben garibim kimse bakmaz yüzüme
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
Kaynak: Saib Belekoğlu

Göçdere'den Gece Geçtim
Göçdere'den aman aman gece geçtim
Eğildim suyundan içtim
Ben o yardan vaz mı da geçtim
Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu
Göçdere'nin aman aman kuyuları
Çayır çimen olmuş kıyıları
Avdan da gelir dayıları
Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu
Göçdere'den aman aman geçerken
Ayağıma battı da diken
Ayrılıktır efem aman belim büken
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Kaynak: İbilak Memet

İsm-i azam duasıdır
Hergiz usanılmaz imiş
Uçtu bülbül kafesinden
Göçen canlar dönmez imiş
Alay göçmüş yurd'uğradım
Bir acıkmış kurd'uğradım
Bir acayip derd'uğradım
Çekmeyenler bilmez imiş
Ezelidir gönül ezel
Olur bahçelerde gazel
Gel ahımı alma güzel
Bir ah yerde kalmaz imiş
Cevrilüben konan iller
Yaylamızdır Çamlıbel'ler
Bülbülün arzusu güller
Hüb açılan solmaz imiş
Pir Sultan'ım Emirzade
Gel sırrını verme yade
Gaziler fani dünyada
Pir ağlatan gülmez imiş
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Göçer İken Bir Kız Aldım
Göçer iken bir kız aldım göçerden
Kalbim ağlar yüzüm gülmez naçardan
İseterem ki bir ah çekim içerden
Gorharam ki şehre düşer velvele
Susem yoli gavahlıh
Gel gız etme bîbahtlık
Yarin bir çüt (çift) busesi
Bene yeter sabahlık
Aaah
Gorharam ki şehre düşer velvele
Kaynak: Fehmi Uğraş
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Göçmen Kızı

Sayfa 149

Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda
Elinde bir besli kuzu hem kucağında

Keten gömlek incecik Sabriyem
Bir yar sevdim gencecik
Gençliğinde meram yoktur Sabriyem
Kaşleri var incecik

Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni

Keten gömlek boyunca Sabriyem
Sevemedim doyunca
Ben eşimi kaybettim Sabriyem
Gençliğine doyunca

Telgrafın tellerinden haber var mıdır
Ne haber var ne mektup kalmışım öksüz
Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni
Kaynak: Fethiye İşçiler

Göğde Uçan Huma Kuşu -OrjGöğde uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı dala kondurmam
Ne bilir elin kıymatın
Kahvelerde laf atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir gülün kıymatın
Çift sürüp bider ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arıya hizmet etmeyen
Ne bilir dalın kıymatın
Bunu diyen Deli Boran
Küçükcekten yetim kalan
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın
Kaynak: Deli Boran

Gök Güvercin Olaydım Sabriyem
Gök güvercin olaydım Sabriyem
Dağ başına konaydım
Gelen geçen yolculara Sabriyem
Ben yarimi soraydım
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Kaynak: Rembiye Mutlu

Gök Yüzünde Bölük Bölük
Gök yüzünde bölük bölük uçarsın
Avcı sanar benden niye kaçarsın
Susayınca suyu nerden içersin
Bir de bizim göle konun durnalar
Gönül arzediyor al gönül kavuşsun yare
Yoktur gönül kuşu kaldım avare
Benden selam söylen hayırsız yare
Bildirin halimi yare durnalar
Bir uğrak verin de ay gülüm Avşar Eline
Benden selam söyle beyaz gülüme
Görse acımaz mı garip halime
Bildirin halimi yare durnalar
Kaynak: Mustafa Erkuş

Gökçe De Karga Olaydım
Gökçe de karga olaydım
Selvilere konaydım
Gelen de geçen yolculara
Ben Zahidemi soraydım
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Eminem sana ne oldu
Gayet benizin soldu
Yetişin candarmalar
Çakıcı beni vurdu
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Kavakda kuru dallar
Belinde acem şallar
22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

Benden başka seversen
Diz gel Allah'a yalvar
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Gökçe Karga Olaydım
Gökçe karga olaydım
Selvilere konaydım
Gelen de geçen yolculara
Ben Zahidemi soraydım
Zahidem sana ne oldu
Benzin sarardı soldu
Yetişin jandarmalar
Çakıcı beni vurdu
Tesbihimin mercanı
Mor şişemin fincanı
Mevlam da bizden sakındı
Zahidem gibi bir canı
Kaynak: Hüseyin Ayalp

Gökçen Efe
Gökçen Efem iner gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Gökçen Efem şimdi gelir döğüşten
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Bozdağı'ndan gelir onun gür sesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Gökçen Efem inip gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Gökçen Efem şimdi gelir cümbüşten
Gökçen Efem efelerin efesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Bozdağ'dan gelir onun gür sesi
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Gökçen Efem efelerin efesi
Kaynak: Avni Güler

Gökerçin Vurdum Kalkmaz
Gökerçin vurdum kalkmaz
Kanı göl olmuş akmaz
Neynicem eyle yarı
Dönüp geriye bakmaz
Gökerçinin beyazı
Hanım etme bu nazı
Uyma düşman sözüne
Gel bize bazı bazı
Gökerçin havadadır
El değmez yuvadadır
Bir elim yar boynunda
Bir elim duadadır
Kaynak: Teoman Genç

Göklerde Kartal Gibiydim
Göklerde kartal gibiydim
Kanatlarımdan vuruldum
Mor çiçekli dal gibiydim
Bahar vaktinde kırıldım
Yar olmadı bana devir
Yer günüm bir başka zehir
Hapishanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
Coşkundum pınarlar gibi
Sarhoştum rüzgarlar gibi
İhtiyar çınarlar gibi
Bir gün içinde devrildim
Ekmeğim bahtımdan katı
Bahtım düşmanımdan kötü
Böyle kepaze hayatı
Sürüklemekten yoruldum
Kimseye soramadığım
Doyunca saramadığım
Görmesem duramadığım
Nazlı yarimden ayrıldım
Kaynak: Sabahattin Ali
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Gökleri Pus Eden Arsiyan Dağı
Gökleri pus eden Arsiyan dağı
Cihanda var adı sanın Arsiyan
Dünyada şairler vasfeder seni
Tarihlerde var destanın Arsiyan
Etrafında soğuk suların akar
İçen aşıkların bağrını yakar
Gün vurur çamların mis gibi kokar
Ne güzeldir gülistanın Arsiyan
Eteğinde vardır bir nice köyün
Bazı yolculara edersin oyun
Kükremiş aslana benziyor huyun
O ki çıkar kar boranın Arsiyan
Arzum çeker iken gördüm ben seni
Allah'ın aşkına unutma beni
Cennet'e bir misal ederdim seni
Olmasaydı pus dumanın Arsiyan
Der Zülali vardır bir çok halların
Bülbüllere tercümandır dillerin
Yıldızlara doğru gider yolların
Uzak değil asumanın Arsiyan
Kaynak: Aşık Zülali

Göktaş Beşikden Bakıyor
Göktaş beşikden bakıyor (nenni nenni)
Bülbül olmuş da şakıyor (oğul oğul)
Guzum ocaklar yakıyor (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (oğul oğul)
Göktaş diye beledüğüm (nenni nenni)
Seni Hakdan diledüğüm (oğul oğul)
Al bağırdak doladuğum (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)
Çalkan Karadeniz çalkan (nenni nenni)
Gemilerde olur yelken (oğul oğul)
İstanbul'da Eyüp Sultan (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)
Evlerinin önü susam (nenni nenni)
Babasının adı Hüsem (oğul oğul)
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Taşköprü'de Abdal Hasan (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)
Kamil'imin kaşı hilal (nenni nenni)
Gözünden de akan zilal (oğul oğul)
Sinop'taki Seyid Bilal (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Kaynak: Fikriye Yurtseven

Gökte Uçan Huma Kuşu
Gökte uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı kondurman dala
Ne bilir gülün kıymatın
Çift sürüp ekin ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilir balın kıymatın
Meclislerden söz atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir ilin kıymatın
Bunu diyen Deli Boran
Küçücükken yetim kalan
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın
Kaynak: Mehmet Kara

Gökte Uçan Kuş Olsam
Gökte uçan kuş olsam
Uçup gitsem dosta gitsem
Yaralıdır benim gönlüm
Uçup gitsem onu görsem
Sevgine ben hasret kaldım
Umutlara düşlere daldım
Kendimi yağmura saldım
Ne olur durma geri dön
Kaynak: Ümit Yılmaz

Gökte Uçan Tayyare
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Gökte uçan tayyare
Selam söylen o yare aman aman
Selam edin o yare
Ben kendime yar buldum aman aman
O da bulsun bir çare
Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan aman aman
Boyu fidanlarınan
N'olur bir haber gönder aman aman
(N'olur bir selam gönder aman aman)
Gelip gidenlerinen
Tarlası ayrıklıya
Ben varamam çarıklıya aman aman
Ben varamam çarıklıya
Allah nasip eylesin aman aman
Boynu gıravatlıya
Kaynak: İrfan Berkant

Gökte Uçan Teyyare
Gökte uçan teyyare de
(Aslan garam nenni)
Selam söylen o yare de
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni ben kendime yar buldum da
(Aslan garam nenni)
Bulsun derdime çare de
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Nenni nenni dıvardan para çıhtı da
(Aslan garam nenni)
Elimden yara çıhtı da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni yazdım yazdım gönderdim de
(Aslan garam nenni)
Mektubum gara çıhtı da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Nenni nenni cebinde çıhısı var da
(Aslan garam nenni)
Lavanta gohusu var da
(Zeytin garam nenni)
www.ezgidiyari.com

Sayfa 152

Nenni nenni açtım baktım yüzüne de
(Aslan garam nenni)
Ne güzel uykusu var da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Kaynak: Veli Öztürk

Gökte Yıldız Ay Misun
Gökte yıldız ay misun da
Kemençeme yay misun
Alsam seni elime şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Baksam çalayi misun
Kemençeme tel misun da
Derdimi bilir misun
Hayda gidelim desem şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Benimle gelir misun
Kemençe sesimisun da
Peri misun cin misun
Çok bakayusun bana şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Beni yiyecek misun
Kıl olsak çubuk olsak da
Kemençeme yay olsak
Sarsak birbirimizi şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Bir sene uyanmasak
Kaynak: Hasan Sözeri

Gökte Yıldız Bir Tane
Gökte yıldız bir tane ay dile lele lele can
Yar sarılmış mintana vay dile lele lele can
Can kurban canım kurban ay dile lele lele can
Senin gibi sultana vay dile lele lele can
Mendilim elden ele ay dile lele lele can
Düşmüşüm dilden dile vay dile lele lele can
Yedi mendil çürüttüm ay dile lele lele can
Gözyaşım sile sile vay dile lele lele can
Mendilim pare pare ay dile lele lele can
Üfürem yel apara vay dile lele lele can
Ben buradayım sen orda ay dile lele lele can
Selamım kim apara vay dile lele lele can
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Sayfa 153

Kaynak: Zülküf Altan

Bağlantı

Gökte Yıldız Ell'atmış
Gökte yıldız ell'atmış
Allah neler yaratmış
Yatmış yarin dizine
Ziliflerin taratmış

Kaynak: Yöre Ekibi

Gökte Yıldız Ellidir

Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna

Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Sevda çeken güzelin
Gözlerinden bellidir

Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Koca köyün içinde
Benim yarim bellidir

Kekliğin kayada sekişi sekiş
Gül ile bülbülün ettiği çekiş
Yarin iğnesiyle dikilen dikiş
Kıyamete kadar sökülmez imiş

Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna

Sür koyunun dördünü
Sev yiğidin merdini
Sever isen güzel sev
Çekme çirkin derdini

Gökte yıldız top gider
Kah eylenir kah gider
Oğlan kızın yanında
Malı mülkü terkeder
Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna

İreyhanım duvarda
Bir yar sevdim hovarda
Mevlam bizi kavuştur
Su yolunda pınarda
Kaynak: Avanoslu Selahattin

Kaynak: Ayşe Taşpınar

Gökte Yıldız Ellidir
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
(Bağlantı)
Dön ha dön dönim yar
Dönim gadan alim yar
Benim sevdiğim güzel
Gelişinden bellidir
Bağlantı
Gökte yıldız mah gider
Gah eylenir gam gider
Bağlantı
Karşıda yari gördüm
Sanki doğmuş ay gider
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Gökte Yıldız Ellidir
Gökte de yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Gizli de sevda çekenler aman
Bakışından bellidir
Gökte de yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Güzel seven yiğidin aman
Emekleri zayolmaz
Kaynak: Kadir Turan

Gökte Yıldız Tekerlendi
Gökte yıldız tekerlendi
Öptüm yanak şekerlendi
Deli gönlüm efkarlandı
Ah deli gönlüm efkarlandı
Yine mi doğdun sarı yıldız
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Yine mi doğdun sarı yıldız
Doğdu da batmaz sarı yıldız

Sayfa 154

Felek ağu kattı tatlı aşıma
Yedi sene düştüm yarin peşine
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Bir taş attım vızıladı
Deli gönlüm arzuladı
Dağda ceylan kuzuladı
Ah dağda ceylan kuzuladı

Kaynak: Avanoslu Selahattin

Yine mi doğdun sarı yıldız
Yine mi doğdun sarı yıldız
Doğdu da batmaz sarı yıldız

Gökteki yıldızları da pay edelim kızları
Aldiler güzelleri kaldi yaramazlari da
Kaldi yaramazlari

Gökte yıldız sayılır mı
Çiğ yumurta soyulur mu
Deli gönlüm durulur mu
Ah deli gönlüm durulur mu

Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım
Uçan kuş yuva yapti kuş kadar olmadım da
Kuş kadar olmamadım

Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Gökteki Yıldızları

Uçan kuş tutulur mi da sevda unutulur mi
Can çıkti boğazımdan aşağa yutulur mi da
Aşağa yutulur mi

Gökte Yıldız Yüz Altmış
Gökte yıldız yüz altmış
Mevlam neler yaratmış
Anasını güzel soydan
Kızını huri melek yaratmış

Gökten Bir Çift Suna İndi

Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Küçükten yar sevenin
Gözlerinden bellidir

Gökten indi göle de kondu (Sunalar hey sunalar)
Gökten indi göle de kondu (Bizim göle konalar)

Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Yari güzel olanın
Yüreğinde yağ olmaz
Kaynak: Ahmet Tekelioğlu

Gökten bir çift suna da indi (Sunalar hey sunalar)
Gökten bir çift suna da indi (Bizim göle konalar)

Gökten bir çift suna da uçtu (Sunalar hey sunalar)
Gökten bir çift suna da uçtu (Bizim göle konalar)
Yar akşamın vakti de geçti (Sunalar hey sunalar)
Yar akşamın vakti de geçti (Bizim göle konalar)
Yar bir güzel baktı da geçti (Sunalar hey sunalar)
Yar bir güzel baktı da geçti (Bizim göle konalar)

Gökteki Yıldızın Üçü Terazi

Kaynak: Gürbüz Tüfekçi

Gökteki yıldızın üçü terazi
Poyrazları gördü geçti birazı
Bu feleğin bize midir garezi
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Gökten Biraz Suna İnmiş

Gökteki yıldızı fener mi sandın
Sevip ayrılmayı hüner mi sandın
Beni bu sevdadan döner mi sandın
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Bir çorap başladım başlı başıma
www.ezgidiyari.com

Gökten biraz suna inmiş
Şu Antebin arasına
Ben dostumu göremedim
Ağlar amma çaresi ne
Suları da balkan gözlü
Gözelleri şirin sözlü
Merhem eylen kömür gözlü
Şu sinemin yarasına
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Suları çağlayıp akar
Gözleri hep ona bakar
Mor menekşe bir hoş kokar
Şu kızların arasına
Deli Boran der de noldu
Ala göz kan yaşnan doldu
Korkuyorum engel girdi
Şu kızların arasına
Kaynak: Deli Boran

Gökten İnen Beyaz Tane
Gökten inen beyaz tane
Adı kar olmuş bahane
Dertlinin yeri meyhane
İçer Allah deyi deyi
Gökde yerlere sarılmış
Edna kulların yorulmuş
Dervişler zikre derilmiş
Çeker Allah deyi deyi
Gökkubbe yere ağanmış
Yerlere nurlara boyanmış
İnce'de hakka dayanmış
Ağlar Allah deyi deyi
Kaynak: Sabit İnce

Sayfa 155

Gökten Yıldız Derseler
Gökten Yıldız Derseler Le Le
Ayağıma Serseler
Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok Le Le
Seni Bana Verseler
Efendim Ezel Sensin Le Le
Gül Yüzlü Tazem Sensin
Kurana El Basarım Le Le
Gönülde Gezen Sensin
Dağa Giderim Dağa Le Le
Başım Değdi Yaprağa
Kız Yanında Ölmezsem
Girmem Kara Toprağa
Ben Aşığım Aram Yok Le Le
Bir Yerde Kararım Yok
Ben Yanam Ben Ağlarım Le Le
Kimseye Zararım Yok
Kaynak: Bilal Ercan

Göktepeyle İnönünün Arası
Göktepeyle İnönünün arası
Çoğacılmış kurşunların yarası
Göktepenin uzun olur gürgeni
Murat da efenin boyuna da göre yorganı

Gökten Melek Astılar

Göktepeyi gara duman bürüdü
Murat da efe göktepeye yörüdü

Gökten melek astılar uy amman amman amman
Gülü taşa bastılar uy sarı kekil oğlan
Yar kızın nikahını uy amman amman amman
Bir yiğide yazdılar uy sarı kekil oğlan

Murat da efe şu cihanda biridi
Armudu daldan gül gibi yardan ayrılmam
(Yar yaraman)

Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman
Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan
Kalelere çıktadur uy amman amman amman
Etrafına baktadur uy sarı kekil oğlan
Herkes sana kız verir uy amman amman amman
Düşmanlara dalda dur uy sarı kekil oğlan
Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman
Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan
Kaynak: Hasan Türkgenç
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Kaynak: Yöre Ekibi

Gökyüzü Herkesindir
Bir gün
Çok bunalırsan
Denizin dibinde
Yosunlara takılmış gibi
Soluksuz
Sakın unutma gökyüzüne bakmayı
Gökyüzü senindir
Gökyüzü herkesindir
22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kaynak: Zülfü Livaneli

Gökyüzü Yırtıldı Umman Delindi
Gökyüzü yırtıldı umman delindi
Şurada dünyanın kaç günü kaldı
İnsanlığın adı bir bir silindi
Gayrı halimizin aç günü kaldı
Hoyratı söylersen derler mi gazel
Güzel seven gözle görünür güzel
Namussuzu kimse sevmezdi ezel
Şimdi başımıza taç günü kaldı
Rüşvetin adını yaptık hediye
Kızıyorlar neden almadın diye
Hakime savcıya hem de kadıya
Kervancı yolunda baç günü kaldı
Küçük durma cüce diye ezerler
Etrafına düşman tabur dizerler
Kuruluysa düzenini bozarlar
Şimdiki zamanın güç günü kaldı
Nurşani'yem sorgum varsa sorulur
Hesabım da defterim de dürülür
Hakkın kuvvetine o gün varılır
Cehennemde yanan sac günü kaldı
Kaynak: Aşık Nurşani

Gökyüzünde Asılıdır Zembilim

Sayfa 156

Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler
Kaynak: Yılmaz Şen

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nerededir meskeniniz eliniz
Bir name yazayım yare götürün
Dost eline uğrar m'ola yolunuz
Telli turnam gökyüzünün gülüdür
Esip konducağın Bağdat elidir
Gözüm yaşı mahramalar çürüdür
Aşamazsın telli turnam dön geri
(<i>Kerem'e ait diğer dörtlükler</i>)
Benim yarim siz de görüp şaşarsız
O yüce dağları nasıl aşarsız
Avcıyı görünce siz de kaçarsız
Kızgın harmanlardır sizin eliniz
Yürü şahin pençesine düşersiz
Bingöl yaylasını siz de seçersiz
Yaz gelince yaylalardan geçersiz
Kırarsınız kanadınız kolunuz
Dertli Kerem eder uğradım derde
Canım kurban olsun merd'oğlu merde
Sefil turna ne gezersin bu yerde
Yok mu sizin yaranınız iliniz

(Of of)
Gökyüzünde asılıdır zembilim
Kız kölen olayım halim sen bilin (aman)

Kaynak: Aşık Musa Aslan

Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler

Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Yok mu insafınız aldı dert beni
Başım alıp nerelere gideyim
Mecnun gibi çöle saldı dert beni

(Of of)
Ahdım olsun konuşmayım kızınan
Yaktı beni edayınan nazınan (aman)

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar

Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler

Bu dert beniminen verdi el ele
Çok çalıştım konamadım bir dala
Geydirdim kuşattım verdim dellala
Satılmadı yine buldu dert beni

(Of of)
Öte dönder ben görmeyim yüzünü
Duydum yalanını tutmam sözünü

Geldi beniminen inad oturdu
Aşkın ateşini bağrıma koydu
Keskin kılıcını sineme vurdu
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Sayfa 157

Eyvah bölük bölük böldü dert beni

Ağ gelinin duvağını Mehmet açar, nenni neni

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

(Bağlantı)
Al başı devletli gelin nenni nenni
Düğünü şenlikli Mehmet nenni nenni

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nazlı yarim sanki bana el oldu
Gözlerimden akan şu kanlı yaşlar
Evvel pınar idi şimdi sel oldu

Gaynanası aslan başlı
Gaynatası altın dişli
Ağ gelinin nişanlısı siyah kaşlı nenni nenni
Bağlantı

Hasret kaldım sümbül ile güllere
Kapıldım ben azgın gelen sellere
Gitme dedim gittin gurbet ellere
Buraları şimdi bana çöl oldu

Kaynak: Ali Fettah

Kul Mehmet'im önce çağlar coşardım
Bu derdin elinden şimdi naçarım
Evvel düz ovada düşer şaşardım
Karlı dağlar şimdi bana yol oldu

Gökyüzünde öten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Ucu telli keten olsam
Yar başına atsa beni

Kaynak: Mehmet Özkaraca

Un elediği elek olsam
Tepelediği yolak olsam
Uğru telli yelek olsam
Yar döşüne giyse beni

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nedir sizin ahvaliniz haliniz
Arzuhal yazarım yare sunmağa
Dost iline uğrar'mola yolunuz
Turnam kara kuşsuz gökde uçarsınız
Ol yüce dağları siz de aşarsınız
Yaz gelince yaylalara kaçarsınız
Yar köyüne uğrar'mola yolunuz
Avcılar gördükçe siz de şaşarsınız
Bingöl yaylasını geçer aşarsınız
Çora şahin pençesine düşersiniz
Kıra sizin kanadınız kolunuz
Dertli Kerem eydür uğrarım derde
Canım kurban olsun merdoğlu merde
Garip turnam ne gezersin bu yerde
Yok mu sizin vatanınız eliniz
Kaynak: Aşık Kerem

Gökyüzünde Kartal Uçar
Gökyüzünde kartal uçar
Kanadından arpa saçar
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Gökyüzünde Öten Olsam

Gökyüzünde turna olsam
Yer yüzünde hurma olsam
Bir çekimlik sürme olsam
Yar gözüne çekse beni
Kapısında inek olsam
Tu çalıp da sağsa beni
Tepek vursam südü döksem
Yumruğunan döğse beni
Nolsa Deli Boran nolsa
Gözeller meydana gelse
Küpeli pehlivan olsa
Güreşsek de yıksa beni
Kaynak: Deli Boran

Gökyüzünde Tüten Olsam
Gökyüzünde tüten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Bir atlastan keten olsam
Yar boynuna sarsa beni
Kollarında burma olsam
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Yedikleri hurma olsam
Alçun alçun sürme olsam
Yar gözüne sürse beni
Kaynak: Aziz Şenses

Gökyüzünde Uçan Bölük Durnalar
Gökyüzünde bölük uçan durnalar
Yok mu gayretiniz aldı dert beni
Gece gündüz hayalına yeldiğim
Mecnun gibi çöle vurdu dert beni
Bu dert benimnen inat olurdu
Hicran ocağını bağrıma kurdu
Keskin kılıcımı sineme vurdu
Vurdu bölük bölük böldü dert beni
Bilmem hayal gibi bilmem düş gibi
Geldi geçti boranınan kış gibi
Şahin pençesine düşmüş kuş gibi
Tuttu birer birer yoldu dert beni
Kaynak: Muharrem Ertaş

Sayfa 158
Söz: Bilal Ercan

Gölbaşı'na Vardım (Şalvarlı Gelin)
Gölbaşı'na vardım gülleri çoktur
Güzeller geliyor sevdiğim yoktur
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni
Şu derenin alıcından burcundan
Bana gelsen ölür müydün acından
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni
Gölbaşı'na vardım tiren duruyor
Anam beni gurbet ele yolluyor
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni

Gökyüzünün Kameri

Kaynak: Ragıp Binzat

Gökyüzünün kameri
Sanki cennet feneri
Delalımın uğruna
Neler çektim neleri

Gölde Uçan Huma Kuşu

(Bağlantı)
Delal Delal Delalım
Hangi derde yanalım
Şu üç günlük dünyada
Gel beraber olalım
Delal'ın bahtı kara
Yüreği göz göz yara
Delalımdan ayrılmam
Çekseler beni dara
Bağlantı
Delal gönlüm dilberi
Başım gözüm üstünde
Gözleri güler ama
Kan ağlıyor yüreği

Gölde Uçan Huma Kuşu
Ne Bilir Elin Kıymetin
Kargayı Kondurmam Dala
Nebilir Dalın Kıymetin
Sağa Sola Laf Atanlar
Gerceğe Yalan Katanlar
Sonra Beyliğe Erenler
Ne Bilir iyliğin Kıymetin
Gurbet Yollarında Solmus Baharı
Neresidir Onun Yurdu Kimbilir
Üstune Yazmışlar Garip Mezarı
Başucuna Gelen Varmı Kimbilir
Geçti Zaman Geçti Boşu Boşuna
El Koydular Ekmeğine Aşına
En Sonunda Vardın Ömrün Kışına
Ahirette Dostun Var mı Kimbilir
Kaynak: Deli Boran

Bağlantı
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Göle Gidelim
Göle gidelim göle
Kimlerinen eğlene
Yarim sana fiske vurdum
İki kolum bağlana
Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
Kepekliği aşalım
Gel senle kavuşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Yağarken kavuşalım
Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
Kaynak: Bayram Aracı

Göle Gidelim Göle
Göle gidelim göle
Kimlerinen eylene
Yarim sana fiske vurdum
İki kolum bağlana
Kepekliyi aşalım
Gel senle kavuşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Yağarken gavuşalım
Elmayı sekiz dildim
Çamura düştü sildim
Yar kıymeti bilmezdim
Ayrı düşünce bildim
Kaynak: Bayram Aracı

Göle Havası (Kargışlama)
Göle viran olmuş baykuş yuvası
Susuz kalmış dağı taşı ovası
Bende tükenmedi Göle sevdası
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
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Göle ovasında güller bitmiyor
Nahır çekip yaylalara gitmiyor
Ocaklar kör olmuş duman tütmüyor
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Göle'nin önünde akan Kura'dır
Ayrılık içimde onmaz yaradır
Vatanım Göle'yse bura neredir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Göle'nin dört yanı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşaydır
Göle'nin çiğdemi mor menekşedir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Yeliş baş sonalar öter göllerde
kırıldı kanadım kaldım yollarda
Bana derman bulunmuyor kullarda
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Bayram geldi eller kına yakıyor
Benim gözler sel sel olmuş akıyor
Sıla hasretidir beni yakıyor
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Göle Tamzarası
Tamzara'nın bacaları tütüyor
İmsak atmış horozları ötüyor
Gelinlik kızları şimdi yatıyor
Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Tamzara'ya indim gece yarısı
Üstüme yansıyor ayın sarsı
Beni tanır tamzara'nın yarısı
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Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Hele söyle sen kimlerin köyüsün
Tamzara'ya ninni çalam uyusun
Ol fircan memmeli kızlar büyüsün
Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Kaynak: Göleli Bahi

Göle'de (İlkbahar Ayları)
İlkbahar ayları geldiği zaman
Açar gonca çiçek çimen Göle'de
Yeşile bürünür kaşları keman
Sürerler dem ile devran Göle'de
Çıkarlar yaylaya bel aşa aşa
Şahlanır atlısı gider yarışa
Kükrer pehlivanlar çıkar güreşe
Kurarlar aslana meydan Göle'de
Garip düşen bir insana kıymazlar
Zulmedene karşı boyun eğmezler
İkramından kolay kolay caymazlar
Yiğitler yatağı merdan Göle'de
Şu Arifoğlu’nun gurbetlik sesi
Kış olsun yaz olsun yoktur neşesi
Hoş olar gölgesi boldur meşesi
Çam ile süslenir orman Göle'de
Kaynak: Fikret Arifoğlu

Göle'm Ben Seni
Ağlasam da sızlasam da gülsem de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Hasretine bürünsem de ölsem de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Göle’m seni terk edipte gitsem de
İnan ki unutmam Göle'm beni seni
Maden ocağında dağın altında
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Kemal Yıldız der ki köle etsen de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Yılda bir kez olsun sana gelsem de
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İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Kaynak: Kemal Yıldız

Göle'nin (Çıktım Yücesine)
Çıktım yücesine seyran eyledim
Al yeşil bürünmüş düzü Göle’nin
Güzellik üstüne türkü söyledim
Merttir çalışkandır özü Göle’nin
Göle’nin üst yanı yeşil ormandır
Havası tertemiz derde dermandır
Tarihe ün veren güzel fermandır
Halk için nurlanır yüzü Göle’nin
Yüksek dağlarında eksilmez karı
Boldur koyun kuzu peteği balı
Çiçekler renk açmış al yeşil sarı
Cevahirdir taşı tozu Göle’nin
Yaylalarında koyun kuzular meler
Öğüt verir bize soylu anneler
Almış torunları sever nineler
Her zaman güleçtir yüzü Göle’nin
Elli altı köyü vardır ovada
Her insanı memnun yaşar yuvada
Vahit Köroğlu’nun gönlü duada
Barışa poz verir pozu Göle’nin
Kaynak: Vahit Köroğlu

Göle'nin Yollarında
Göle'nin yollarında
Çimeydim göllerinde
Ganfet olem eriyem
O yarin dillerinde
Göle'nin çayırına
Gün çalmış bayırına
Kız bir kere öpeyim
Babayın hayırına
Göle yolu bu mudur
Yolun üstü su mudur
Eve girmiş çıkmıyor
Senin huyun bu mudur
Bu yol Göle'nin yolu
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Bazı boş bazı dolu
Zalım gel çık kapıya
Bekleyen Allah kulu
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Göleli Gelin 1
Hele sen Göle'nin neyini gördün
Altmış kız gelinin boyunu gördün
Sürüden ayrılan koyunu gördün
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Göle'nin dağları bağdır meşedir
İçlerinde biten gül menevşedir
Yardan ayrılması çetin birşeydir
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Elele tutmuşlar halay ederler
İçlerine girsem acep ne derler
Sevmedikleriylen alay ederler
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Göle'nin dağları kardır geçilmez
Soğuktur suları bir taş içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Kaynak: Ferman Baba

Göleli Gelin 2
Hele sen Göle'nin neyini gördün
Sürüden ayrılan koyunu gördün
Altmış kız gelinin boyunu gördün
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
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Göle'nin bir yanı çamdır meşedir
İçinde oturan beydir paşadır
Açılmış çiçeği mor menekşedir
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Göle'nin önünde üç ırmak akar
Biri orta çaldır Sarme'ye çıkar
Güzelleri çoktur hep yürek yakar
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Bir yanı Ardahan bir yanı Susuz
Yiğitleri gezer hepsi korkusuz
Köroğlu kalası hergün uykusuz
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Göle'nin düzünde turnalar öter
Çayırı çimeni çiçeği biter
Güzelleri çoktur hep yeni yeter
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Kaynak: Ferman Baba

Gölge Etmeyin
Vazifen tamam olsun içinde hiç görünme
Takdir etseler bile sakın ola erinme
Taşlasalar da seni moral bozup yerinme
Ümitle yönelirsen Vafi-i Yezdan görür
Yoksan eğer başında sanma bu iş yürümez
Toprak gibi olanlar gönülleri kıramaz
Kör nefsine uyup da makam-mevki aramaz
Rahman'a dost olanı Sani-i Sultan görür
Sözde aydın olanlar ufkumu darlandırır
Diğeri yakar bir mum çevreyi nurlandırır
Öteki şeytana kul tenini narlandırır
Hakikat-i aşikar Halık-ı Sübhan görür
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Aynaya bak her zaman görme sakın kendini
Uyanık ol seherde gör şeytanın fendini
Esiri olma sakın devir nefsin bendini
Gafil fark etmese de Hannan-ı Mennan görür
Malkoç Ali sen de bil kulluk bizim borcumuz
Aşk sevgi ve muhabbet bizim daim harcımız
Mahşere kadar budur bizim başta tacımız
Beşer unutsa bile Nakkaş-ı Rahman görür
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Gölgeden Çık Aya Gel
Gölgeden çık aya gel
Testini al suya gel
Hiç bahanen yok ise
Elini yumaya gel
Çeşme başı taşlıdır
Yarim kara kaşlıdır
Dokunmayın yarime
Ahu gözler yaşlıdır
Yarim yerin dar mıdır
Dört yanın duvar mıdır
Benim çektiklerimden
Hiç haberin var mıdır
Kaynak: Fatih Kısaparmak
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Gömleğim Beyaz Yakası Kolalı
Gömleğim beyaz yakası kolalı
El bilmez halimi gönlüm sevdalı
Gömleğim mor bu ayrılık ne zor
Neler çektim neler gel bir bana sor
Seni bir gün görmesem
Aklım başımdan oynar
Gömleğim olmasa yüreğim fırlar
Nazınla bıktırma edanla yıldırma
Ne ararım sorarım beni kızdırma
Gömleğim siyah yarimden illallah
Bu aşk burda biter hem vallah hem billah
Gömleğim kırmızı içimde bir sızı
Yeni bir yar sevdim İstanbul’un yıldızı
Gömleğim mavi gözlerinin rengi
Böylesini görmedim huyu huyumun dengi
Seni bir gün görmesem
Aklım başımdan oynar
Gömleğim olmasa yüreğim fırlar
Gönlüm sana hayran bu can sana kurban
Sen olmadan olmaz yaşamam inan
Gömleğim beyaz yakası kolalı
El bilsin halimi gönlüm sana sevdalı
Kaynak: Özhan Eren

Gömdüm Oğul Seni Toprağa Gömdüm

Gönder (Hasret Mektubu)

Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm
Kanlı yaşlarımla pınara döndüm
Tabutun üstünde dirildim öldüm
Seni vuran eller kırılsın oğul

Hasret mektubunu yazdığın zaman
Sitem etme selamını hoş gönder
Yanıyor yüreğim halim pek yaman
İster dolu ister isen boş gönder

Doymadım sesine fidan boyuna
Kalın ip taktılar ince boynuna
Gül gibi düştün toprağın koynuna
Seni asan eller kırılsın oğul

Sana aşık olan sevgi duyandır
Yar uğruna şirin canı koyandır
Mektubunun iki ucunu yandır
Üzerinde birkaç damla yaş gönder

Giden oğul hiç gelir mi yerine
Ah evladım yaram indi derine
Hele bakın zalimin eserine
Seni yakan eller kırılsın oğul

Gece gündüz hayal eder özlerim
Kavuşmak çaresiz ağlar sızlarım
İlkbaharda yollarını gözlerim
Yaz gelmezsen sıcak sevgi kış gönder

Kaynak: Mustafa Atıcı
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Şeref bir gül gibi soldu deseler
Sıladan uzakta kaldı deseler
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Gurbet ellerinde öldü deseler
Mezarıma iki tane taş gönder
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gönder Bizi Safa İle
Mihman olmuşum gelmişim
Hakk'a bağlamışım özüm
Ev sahibi iki gözüm
Gönder bizi safa ile
Gelin örselemen bizi
Hakk'a ısmarladık sizi
Ayağın tozuna yüzü
Sürdür bizi safa ile
Sürüye katılan koçlar
O da Hakk'ın emrin işler
Yiyip içtiğimiz kardaşlar
Gönder bizi safa ile
Hey dedeler hey babalar
Yerde gökte hü diyenler
Rıza lokmasın yiyenler
Gönder bizi safa ile
Gidiyoruz hoşça kalın
Gahi siz de bize gelin
Heybemize azık koyun
Gönder bizi safa ile
Pir Sultan ere varalım
Hak divanına duralım
Yolcu çizmesin giyelim
Gönder bizi safa ile
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Göndersin Ayvaz'ı Göresim Geldi
Benden selam eylen Bolu Beyi'ne
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Muhabbeti düştü gönlüm evine
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Eyerleyip Kırat'ıma binmeden
Alayları bölük bölük bölmeden
Bolu şehri ateşlere yanmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
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Şimdi Kırat'ıma biner aşarım
Karadeniz gibi kaynar coşarım
Sinesine eğri kılıç döşerim
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Gürzü kösteğini kola takmadan
Kırat'ı sağa sola yıkmadan
Bolu şehrin ateşlere yakmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Ben de Köroğlu'yum yolum salasın
Koç yiğidi arz ettirem sılasın
Depretmeden demir yayın cıdasın
Oğlum Ayvaz seni göresim geldi
Kaynak: Köroğlu

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor
Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gine zindan oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
Günahım boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Hayal meyal olmuş şu bizim eller
Dostun bahçesinde açılmış güller
Her sabah her seher öter bülbüller
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Kaynak: Neşet Ertaş

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor -OrjBugün ben yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gene zindan oldu dünya başıma
Sinem ateşlere yandı gidiyor
Haya hayal oldu şu bizim iller
Dostun bahçesinde açıldı güller
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Her seher her seher öter bülbüller
Aşkı bu serime kondu gidiyor
Artık didem yaşı oldu revane
Bir ateş koyudu şimdi cihane
Bir selam iletin bizim gülşene
Halim bir Mevla'ya kaldı gidiyor
Karacaoğlan söyler durmam burada
Gül yüzlüm fikrime düştü bu ilde
Gayet fikre daldım gönlüm ak yarda
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor
Kaynak: Karacaoğlan

Gönlüm Dağlarda
Bulutlardan haber saldım sen gelecektin
Yağmur yağdı gözlerime sen silecektin
Taş duvarlar sıkar beni
Gönlüm dağlarda
Resmin çizdim hasret kokan duvarlarıma
Güller diktim penceremin ön tarafına ama
Kelepçeler (demir kapı) sıkar beni
Gönlüm dağlarda
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Ey seni gidi insafsız bu kader
İçime doldurdun bin türlü keder
Bu Müslim Seyrani gariplik eder
Zar ah u zar oldum kader yüzünden
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Gönlüm Sağ Yare
Hey erenler hey gaziler
Gönlüm sağ yare sağ yare
Herkesin bir yarası var
Gönlüm sağ yare sağ yare
Dipsiz bir deryaya daldım
Lal-i inci mercan aldım
O dosta ben merhem saldım
Gönlüm sağ yare sağ yare
Gezdim dostun ellerini
Ne hoş gördüm dillerini
Derdim gonca güllerini
Gönlüm sağ yare sağ yare

Kaynak: Nadir Köseoğlu

Mücrimi'yem düştüm zara
Şemsi kamer virdi dara
Meylini verme ağ yare
Gönlüm sağ yare sağ yare

Gönlüm Efkar Dolmuş

Kaynak: Aşık Mücrimi

Gönlüm efkar dolmuş yatmış inliyor
Bir ah u zar oldum kader yüzünden
Mahzun olmuş hasret ile dinliyor
Gör ah u zar oldum kader yüzünden

Gönlüm Sana Hasret Gözüm Yollarda

Hep güllerin soldu bahçemde bağım
Ne belli ölüyüm ne belli sağım
Sabır ile şükür oldu durağım
Sor ah u zar oldum kader yüzünden
Hissiz olan bilmez dertli halinde
Mekan tutmuş herkes kendi işinde
Bu kaderin nasıl yandım elinde
Nar ah u zar oldum kader yüzünden
Takdirden kaderim talihsiz gelmiş
Vurmuş bu bağrımı yaralı kılmış
Biçare gönlümün bu aşkı sönmüş
Zar ah u zar oldum kader yüzünden
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Gönlüm sana hasret gözüm yollarda
Yuvasız kuş gibi kaldım dallarda
Ne dizde derman var ne de kollarda
Bu sevda belimi bükmeden tez gel
Bir hüzündür düşmüş garip gönlüme
Yazık gençliğime yazık ömrüme
Bülbül gibi hasret kaldım gülüme
Ah u zar gönlümü tutmadan tez gel
Yaktı ateşlere kül etti beni
Eyvah giden günler gelir mi geri
Ah bir görebilsem sevdiğim seni
Daha umutlarım bitmeden tez gel
Kaynak: Zafer Gündoğdu

Gönlümde Bir Yol Var
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Gönlümde bir yol var insana gider
Varıp hayvanlara olmam köle ben
Aslım bir cevherdir bin kıymet eder
Gidip karışamam herbir pula ben
O içtiğim zehir miydi bade mi
Uyandım gafletten seçtim Ademi
Cahil sarayına basmam kademi
Ariflere bürünürüm çula ben
Benim bir yarim var ismi sitemkar
O eyledi beni böyle sevdakar
Ali değilim ki çekem Zülfikar
Aslı bozuk getiremem yola ben
Kul Ahmet'im her derdimi söylemem
Her mürşidi her kamili dinlemem
Sultan olsa bile hürmet eylemem
Asla boyun eğmem haksız kula ben
Kaynak: Kul Ahmet

Gönlümdeki Aşk Uğruna
Gönlümdeki aşk uğruna
Acımya tok görünürüm
Taşlar basarım bağrıma
Karaları bürünürüm
Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm
Dikenleri gül düşledim
Darlıklara el düşledim
Adaletli hal düşledim
Avunurum arınırım
Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm
Ayhani'yem sonsuz ozan
Metliksiz pulsuz ozan
Keskin sözlü, densiz ozan
Dil yüzünden sürünürüm
Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
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Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm
Söz: Aşık Ayhani
Kaynak: Murtaza Eren

Gönlümdeki Kız
Gitsem Binboğa'ya çıksam Toros'a
Yanakları al al bir kız isterim
Güzel türkçesiyle türkü söyleyen
Sesi gümbür gümbür bir kız isterim
Şöyle iç tarafı Anadolu'yu
Hakkari Van Urfa Mardin'i
Adım adım gezsem tamam her yanı
Ayağı şalvarlı bir kız isterim
Elleri martinli ayak postallı
Boyu dal dal olsun burnu hızmalı
Dudakları mor mor alnı döğmeli
Bileği kuvvetli bir kız isterim
Bir ayak Ordu'da istanbul Van'da
Öteki Mersin'de Antalya Kars'ta
Filistin Vietnam Kore Yemen'de
Gönlü özgürlükçü bir kız isterim
Kaynak: Battal Pehlivan

Gönlümdür (Ayak Bastığın)
Ayak bastığın bölge
Bil ki benim gönlümdür
Ardından gelen gölge
Bil ki benim gönlümdür
Ne kalp senden geçecek
Ne başka yar seçecek
Bahçende solan çiçek
Bil ki benim gönlümdür
Yanarsın ince ince
Yatağına girince
Üstünü örten gece
Bil ki benim gönlümdür
Bu ruhum seni sever
Ruy-inden bir buse ver
Göz açtığın her seher
Bil ki benim gönlümdür
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Zevrak der ki ey peri
Pist eyledin sen beni
Pervazına park yeri
Bil ki benim gönlümdür
Kaynak: Aşık Zevraki

Gönlümün Bağında O Civan
Gönlümün bağında o civan güzel
Bitmiş çiçeklerin evliyası mı
Sinem bahçesine düşer mi gazel
Yaşatır ömrümün dil rubasını
İlahi nurundan o nazlı yari
Sabah yıldızına benziyor teni
Mısır çöllerinde halk etmiş anı
Hazreti Yusuf'un Zeliha'sı mı
Nurdan yaratılmış eli ayağı
O mahmur gözleri kiraz dudağı
Sıkmış çemberini açmış yanağı
Gözler kamaştırır gün ziyası mı
Nasıl yazsın güzel vasfın Zülali
Bahardan mı çaldın kırmızı alı
Pek bükülmüş iki kaşın hilali
Öldürür aşıkı can belası mı
Kaynak: Aşık Zülali

Gönlümün Elinden Sana Sığındım
Gönül aşk elinden olalı turap
İçmişim badeler sakiler şarap
Sen yardım eyle düşküne ey Yarap
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden deli divane
Odlara yandı özüm pür pervane
Seyyah oldum mihmaneyim cihane
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden kendin neyledi
Aşk bağında bülbül olup inledi
Bazen Tabtuk bazen Yunus söyledi
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden Medhi ye vardı
El eteğin tutup ilhamın aldı
Erenler ceminde aşk bahtiyardı
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Gönlümün elinden sana sığındım
Kaynak: Aşık Mevlevi

Gönlümüz (Gine Geldi)
Gine geldi yaz baharın ayları
Yare mektup yazmak ister gönlümüz
Karı kalkmış mor sümbüllü bağları
Şikar için gezmek ister gönlümüz
Uygun ahbap tel alışkın saz ile
Nargileler yansın mercan köz ile
Saki gerek mey doldursun naz ile
Badeleri süzmek ister gönlümüz
Kaynak: Yanık Ahmet

Gönlümüze Yar Düşünce
Doğruya Nazar Eğleriz Biz
Eğri Nazar Bilmeyiz
Nakt İle Pazar Eğleriz
Veresi Pazar Bilmeyiz
Hak'tır Sevdiğimiz Bizim
Hak'tır Övdüğümüz Bizim
Boyun Eğdiğimiz Bizim
Hak'tan Özge Yar Bilmeyiz
Sazımızı Elem Aldı
Namusu Deryaya Saldı
Aşk İle Meydana Geldik
Zincir İle Dar Bilmeyiz
Muhittin Abdal Coşunca
Çiğler Özünde Pişince
Gönlümüze Yar Düşünce Biz
Sabrı Karar Bilmeyiz
Kaynak: Muhittin Abdal

Gönül (Bezm-i Muhabbet)
Bezm-i muhabbette gülşen içinde
Başlar bülbül gibi figana gönül
Aşkla delersin de şiddet her yana
Sen niçin sığmazsın cihana gönül
Alemde aşkıma olmaz nihayet
Ben de ateşlere yandım begayet
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Vefasız sevdana eyle feragat
Birgün de usanır divane gönül
Sevdası serimde bir nev-civanın
Görünmez gözüme darı cihanın
Çünkü sevdasını bir alişanın
Olsun cihan içre bir tane gönül
Ruhları al olmuş saçları sümbül
Bir gül-i ra'naya olmuşum bülbül
Himmeti her caya etmez tenezzül
Anın dil verdiği bir tane gönül
Kaynak: Aşık Himmeti

Gönül (Çıkıp Seyreyleme)
Çıkıp seyreyleme gülşen bağını
Varır bir virane göl olur gönül
Gider düze gam mihnetin dağını
Tükenmez yollann çöl olur gönül
Şehr-i tanır ela rameşan olur
Cahil derviş gezer perişan olur
Bakarsın Süleyman gahi ban olur
Gahi bir namerde kul olur gönül
Zülali der gönül gezer yorulmaz
Bazı nehir olur akar durulmaz
Bazı elmas olur kıymet vurulmaz
Bazı altın gümüş pul olur gönül
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Gah dem mayınlanır gah dem bulanır
Gah dem abat olur gah dem talanır
Gah dem mahzunlanır sefil dolanır
Gah dem Urustem-i Zal olur gönül
Gah Şenlik'i atar gam deryasına
Gah dem sıhhat verir sır kafesine
Gah dem olur girer gam libasına
Gah dem cilvelenip al olur gönül
Kaynak: Aşık Şenlik

Gönül (Demedim Mi Sana)
Demedim mi sana yüksekten uçma
Yırtıcı kuş vermez amanı gönül
Gizli sırlarını namerde açma
Eksilmez başının dumanı gönül
Gülü kokla sakın kızma dikene
Acı söz söyleme boyun bükene
Azrail sarılır birgün yakana
Çaldırır kalbine kemanı gönül
Şah olursan yanlış ferman eyleme
Gizli yaralara derman eyleme
Çıkıp yükseklere harman eyleme
Yele kaptırırsın samanı gönül

Kaynak: Aşık Zülali

Güvenme ki bülbülün var gülün var
Kuvvetlisin bükülmeyen kolun var
Der Özeri dolambaçlı yolun var
Kendine yoldaş et imanı gönül

Gönül (Çok Çalıştım Yetemedim)

Kaynak: Aşık Özeri

Çok çalıştım yetemedim sırrına
Günde nice türlü hal olur gönül
Gah ders ahr ilmi Eyüp sabrından
Gah da cengi kalma kal olur gönül

Gönül (Dost Köyüne)

Gah dem hakir gezer gah dem yeksanı
Gah dem olur her hayalden usanı
Gah dem söyler dili ümran lisanı
Gah dem ağzı bağlı mal olur gönül
Gah dem nöker olur gah dem de paşa
Gah iner ayağa gah kalkar başa
Gah dem olur döner teprenmez taşa
Gah dem esip geçen yel olur gönül
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Dost köyüne mahanasız varılmaz
Bir mahana edip varmalı gönül
Şu ulu tanrının emri olursa
O dostun koynuna girmeli gönül
Sol dostun elinde var ecel taşı
Sevdiğim cihanda güzeller hası
Kokar menevşisi cennet bahçesi
Bu dostun gülünü dermeli gönül
Yalan dünya acep kime kalıcı
Nice alem bu mülk benim deyici
Alemde tükenmez yüce gülücü
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Dost ile düşmanı bilmeli gönül
Kul Çetin der ki kaldır gümeni
Saklasan her şeyin gelir zamanı
Mevlam cümlemize versin imanı
Dergaha gülerek varmalı gönül
Kaynak: Kul Mehmet Çetin

Gönül (Güzellikleri Arzula)
Güzellikleri arzula
Kötüleri anma gönül
Dosta düzensiz saz ile
Deli dolu çalma gönül
Senden uzak dursun hile
Kötü kelam alma dile
Birgün mecbur kalsan bile
Namerde yol sorma gönül
Eğer ediyorsan merak
İkiliği elden bırak
Var bir ustaya ol çırak
Öyle naçar kalma gönül
Turap ol enginlerde kal
Benlik tahtını yere çal
Başına gelirse bir hal
Ele mana bulma gönül
Şu gönül dediğin sensin
Sen kendini bilmelisin
Enginlerde yüzmelisin
Derinlere dalma gönül
Dedim gitti fikirimi
Söyleyim son satırımı
Saymasan da hatırımı
Güvercin'i kırma gönül
Kaynak: İhsan Güvercin

Gönül (Haydi Gel Vatana)
Haydi gel vatana aziz yoldaşım
Gitmek niyetimdir gitmesin gönül
Gönlüm dolaşıyor dostun bağında
Bitmek niyetimdir bitmesin gönül
İnatlık yok idi gönül atanda
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Elimi çözdürdün felek vatanda
Gönül hoştur yar bağrında yatanda
Yatmak niyetimdir yatmasm gönül
Yaz olur çıkarsın gönül dağlara
Gezmeden inersin neden bağlara
Yaşın erdi dem sürecek çağlara
Tatmak niyetimdir tatmasın gönül
Vatandan ayrıldım gönlüm taşlıdır
Ne kadar gülersen gözüm yaşlıdır
Gam ile ticaret iki başlıdır
Satmak niyetimdir satmasın gönül
Ezelden gamlıdır bu garip başım
Asla yoktur felek bir kolay için
Giderim vatana gelmesin niçin
Tutmak niyetimdir tutmasın gönül
Uyarım ben sana uymasın asla
Daima kederle kahırla yasla
Babaya kardeşe sülale nesle
Yetmek niyetimdir yetmesin gönül
Ben gülünce sen nedendir ağlarsın
Susuz derelerde kendin çağlarsın
Ben al giysem sen karayı bağlarsın
Çatmak niyetimdir çatmasın gönül
Ben giderim sen benimle varmasan
İkrar verip ikrarında durmasan
Noksan sevdiğinin gülün dermesen
Batmak niyetimdir batmasın gönül
Kaynak: Hodlu Noksani

Gönül (Kar Mı Yağdı)
Kar Mı Yağdı O Güzelin Gönlüne
Bak Sevdiğin Senden Soğumuş Gönül
Niçin Avutursun Kendi Kendini
Hiç Aşkı Sevdası Yoğumuş Gônül
Vefasızlığını Bilmiyor Musun
Ah Edip Derdine Kalmıyor Musun
Uslanıp Dersini Almıyor Musun
Sana Zulüm İçin Doğumuş Gönül
Boşuna Yanarsın Göz Göre Göre
Bu Dert Başka Bir Dert Bulunmaz Çare
Ne Desen Kar Etmez Vefasız Yare
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Çünkü Hoyrat Eli Değil Gönül
Ferhat Gibi Dağlar Delsen De Boşa
Mecnun Gibi Çölde Kalsan Da Boşa
Kerem Gibi Yanıp Ôlsen De Boşa
Vefasıza Yaren Çoğumuş Gönül
Kimedir Sitemin Kimedir Nazın
Zehmeriye Döndü Baharın Yazın
Yelkenler Açtığın Sevda Denizin
Hasan Kaplani'yi Boğumuş Gönül
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Helal kazancına haram
Katanlardan olma gönül
Olma kemlik hevesinde
Ecel kulun ensesinde
Gidip çakal gölgesinde
Yatanlardan olma gönül
Olmak istiyorsan mamur
Feymani içine koy hamur
Nefsinin içine çamur
Atanlardan olma gönül

Kaynak: Hasan Kaplani
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Gönül (Kendini Yaktın Pişirdin)
Kendini yaktın pişirdin
Niye ar çekersin gönül
Sevgine güman düşürdün
Derdin var çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Bir yanın inliyor yasta
Sense dem verirsin dosta
Baktım oturmuşsun posta
Hu der der çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Haşimi'nin var çağrısı
Bitmez başının ağrısı
Ben olmuşum dert kağnısı
Yükün zor çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Kaynak: Aşık Haşimi

Gönül (Nasihatım Bir Mazluma)
Nasihatim bir mazluma
Çatanlardan olma gönül
Daim kalbinde kin kibir
Tutanlardan olma gönül
Yürektedir benim yaram
Elim erişmez ki saram
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Gönül (Safayı Ararken)
Safayı ararken cefaya düştüm
Görünmez ok ile vuruldun gönül
Minnet eylemezken yoksula baya
Vardın çok kapıdan sürüldün gönül
Cahil ile otururdun kalkardın
Yapmadığın gönülleri yıkardın
Coşkun çaylar gibi durmaz akardın
Şimdi dalgalanıp duruldun gönül
Huzuri sözüne inanmaz idin
Ayılıp gafletten uyanmaz idin
Heva ve hevesten usanmaz idin
Çok dolaştın ahir yoruldun gönül
Kaynak: Huzuri Baba

Gönül Arzediyor
Gönül arzediyor dosta gitmeyi
Aman Allah yolun pareler beni
Ölem de kurtulam elin dilinden
Yuyalar kefene saralar beni
Bu dünyada hiçbir eyi kalmamış
Yaralısın ama cerrah gelmemiş
Elif sevdiğine malum olmamış
Yakma yar oy diyor yareler beni
Ben Allahtan gelen gazadan kaçmam
Sürahi dibinden badeler içmem
Alem bir yan olsa ben yardan geçmem
Meğer ahdedeler vuralar beni
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Hü hü hü hü hü hü hü hü
Semah dönenler dost haslar hasıdır
Semah dönmeyenler neyin nesidir
Hü hü hü hü hü hü hü hü

Benim gibi garibler gurbette kalmış
Ne muradın almış nede gün görmüş
Nice ağalar beyler vaırıdı ölmüş
Geriki sağları göresim geldi

Evleri var Gürcüm damda tevekte
Yar gele derdime merhemler kata
Mezarım üstünde bu otlar bite
Meğer çift koşalar süreler beni

Akıyor çamlı pınar
Suyundan içen kanar
Yeni sevdalı kızlar
Ataşlar gibi yanar

Pir Sultan Abdalım can göğe ağmaz
Haktan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Bu ellerin sözü hiç bana değmez
İlle dostun gülü yareler beni

Eşrefin gözünde tüter sılası
Dünek dağlarının yüksek kalesi
Viran olmuşda dırığ ibilin yaylası
O saya yağları göresim geldi

Hü hü hü hü hü hü hü hü
Semah dönenler dost haslar hasıdır
Semah dönmeyenler neyin nesidir
Hü hü hü hü hü hü hü hü

Kaynak: Aşık Eşref Tonbuloğlu

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Arzediyor Azm-İ Didarı

Gönül Arzumanım Sensin Ezelden
Gönül arzumanım sensin ezelden
Kalbimin aynası sen sefa geldin
Ayırdılar beni kaşı karadan
Zülfü perişanım dost sen sefa geldin yar sefa geldin

Gönül arzediyor azm-i didarı
Yenilmiyor efkarımız nedendir
Garip bülbül gibi kılarım zarı
Açılmıyor gülşenimiz nedendir

Şu gözlerim seni görünce melek
Didelerim ruşen eyledi felek
Gece gündüz haktan dilerim dilek
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin

Herdem aşkın kervanları çekilir
Şu didemden kanlı yaşlar dökülür
Günden güne yaralarım sökülür
Artar gider fırkatımız nedendir

Beni mecnun etti o saçı Leyla o saçı Leyla
Bana aşkı veren Hazreti Mevla
Dertli ben dertliye durmaz can ağlar
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin

Pir Sultan Abdalım dosta mailim
Yüz sürüben kapısında sailim
Haktan gelen tecellime kailim
Böyle imiş kaderimiz nedendir

Kaynak: Burhan Gökalp

Gönül Arzuluyor Tokat İlini
Gönül arzuluyor tokat ilini
Dumanlı dağları göresim geldi
Gümenek köprüsünü de mamu belini
Dumanlı dağları göresim geli
Mehrabın altı bayır
Üs yanı tosga çayır
O yar bir tane bulmuş
Mevlam sen beni gayır

Gönül Aşk Kitabın Sen Al
Böyle aşk sen al eline
Serimize ne yazılmış görelim
Saadet kelamın getir diline
Din serverine selavat verelim
Din serveri Hak Muhammed Ali'dir
Bizden ihtiyarlar bizden uludur
İhanet umduğun kerem kanıdır
Derdimizin dermanını bulalım
Sultanım dertlere derman eylesin
Şayhman Hasan ummanları boylasın
Hüseyin ayini erkan söylesin
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Sıtkıyle kulak verip dinleyelim
Dinle gelen imamların sesidir
İmam Hasan imamların hassıdır
İnkar tacı inkar hakka aşıdır
İnkari inkar boynuna saralım
Müminlerin dili 73 olur
Evel ahir bu dünyadan göç olur
Giden gitmiş bizler bize duralım
Gericiden gel olunca durulmaz
Musai Kazim'in sırrı bilinmez
İkilikle hak cemine girilmez
İkiligi özümüzden silelim
Medet mürvet medet mürvet ya Ali
Yetiş canımıza ya Ali
Medet mürvet medet mürvet ya Ali dost
Kaynak: Mehmet Dede

Gönül Azat Oldu
Gönül azat oldu gamu şitadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi
İşte böyle diyordum Hüdadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Göller dalgalanup kazı gözlerdi
Gönül allı pullu kızı gözlerdi
Sevda çekenler de yazı gözlerdi
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Vakit yeli esti karlar eridi
Hicabından kar çiçeği faridi
Nergiz yaprağını çekti yürüdü
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Sünbül boynun eğdi kurdu otağı
Bülbül bir gül için bekler bu bağı
İşte gelüp erdi yaz bahar çağı
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Cahiller şöhreti sazı seviyor
Hilal kaş sürmeli gözü seviyor
Ruhsati bulandı yazı seviyor
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gönül Bin Eğlence
www.ezgidiyari.com

Sayfa 171

Gönül bin eğlence nazdan ayrılmış
Efkarda mı yoksa ah u zarda mı
Yeşil baş sunalar güller nic'olmuş
Dostlar pazarında ziyankarda mı
Gelecek günleri hayırsız sanma
Bin türlü cilveye naza inanma
Boyalı pudralı kıza aldanma
Akıl yaşta mıdır yoksa serde mi
Noksan'ım günlerim ah u zar oldu
Aşkın çiçekleri sarardı soldu
Ağardı saçlarım ihtiyar oldu
Ah bülbül misali gülde harda mı
Kaynak: Hodlu Noksani

Gönül Bir Güzeli Sevmiş
Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz
Dolanır peşinde çoban misali
Hiç kimse bu derdin dermanın bilmez
Azmış yaraları perişan hali
Lokman çare bulmaz yoktur Eflatun
Yardan ayrılması ölümden çetin
Elde endaz ettim bu aşkın atın
Terkettim sılayı vatanı ili
Ferhat Şirin için kestiği taşlar
Benim senin için döktüğüm yaşlar
Seni yaksın beni yakan ateşler
Yaktı bu sinemi savruldu külü
Arılar bal için bekler petekler
Alır her çiçekten verir emekler
Mecnun Leylâ için pınarı bekler
Ben de bir yâr için olmuşum deli
Evvelden var idi bu sevda bende
İlikte damarda cesette canda
Ölünce hû çeksin kemiğim sinde
Dünyada durunca Veysel'in dili
Kaynak: Aşık Veysel

Gönül Bizim Mabedimiz
Hem özü hem sözü biriz
Hak yolu tuttuk gideriz
Gönülde sevgi demleriz
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Gönül bizim mabedimiz
Saygıyı tac ettik size
Namerdi getirdik dize
Kinimiz yok attık köze
Gönül bizim mabedimiz
Mizana koyduk darayı
İlimle yaktık çırayı
Vicdanla sardık yarayı
Gönül bizim mabedimiz
Nefretimiz kinimiz yok
Utanacak yerimiz yok
Gafil olan serimiz yok
Gönül bizim mabedimiz
Sineyi şerden ayırdık
Daim mazlumu kayırdık
Cümle aleme duyurduk
Gönül bizim mabedimiz
Der ilhami söz uyarı
Verdik tabiiyet ayarı
Severiz gönlü duyarı
Gönül bizim mabedimiz
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gönül Bugün
Gönül bugün senden şikayetim var
Neden bir güzele kul ettin beni
Sana dedim güzel kahrı çekilmez
Neden bir kötüye kul ettin beni
Yaktı ateşiyle kül etti beni
Ayaklar altına çul etti beni
Değeri olmayan pul etti beni
Neden bir kötüye kul etti beni
Sana dedim güzel kahrı çekilmez
Neden bir kötüye kul ettin beni

Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvasız ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit
Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit
Gel haktan ayrılma hakkı seversen
Nefsini ıslah et er oğlu ersen
Hüdai incinir inciden versen
Ne kimseden incin ne eli incit
Kaynak: Aşık Hüdai

Gönül Dağı
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy
Dil gizli gizli dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy
Yol gizli gizli yol gizli gizli
Seher vakti garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler duymadan yar oy
Gel gizli gizli gel gizli gizli
Kaynak: Neşet Ertaş

Kaynak: Yavuz Top

Gönül Der Yar Diyarı (Nenni)

Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını

Gönül der yar diyarı hu hu
Su geldi yar diyarı nenni
Dağlar kalksın aradan yavrum
Görünsün yar diyarı nenni

Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit
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Nenni nenni hu gelir hu hu
Çeşmelerden su gelir yavrum
Uzun uzun olukdan
Yavruma uyku gelir nenni
Baba der ağlamakdan hu hu
Bağa su bağlamakdan nenni
Bağda yaprak kalmadı yavrum
Yarama bağlamaktan
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Ne eylersem gönlüm derdim bitmiyor
İlaç merhem sürme yaram sızlıyor
Bir kara sevdadır serden geçmiyor
Ölüp girsem kabre toprak inliyor
Yar yar deyip nice dağlar aşarsın
Mecnun olup düzde yolun şaşarsın
Gönül Engin'lere sığmaz taşarsın
Yari bulur isen acep neylersin

Bağlantı
Dert bende kare bende hu hu
Eylenmez yare bende nenni
Yuvasız guşlar gibi yavrum
Kalmışım parakende
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Gönül Derdi Kelam Getirir Dile
Gönül derdi kelam getirir dile
Aşkın deryasına daldığı zaman
Akar gözyaşlarım döndürür sele
Yar bizi sevdaya saldığı zaman
Kaçma cenan n'olur dosttan fedadan
Böyle haber aldık dar ü gedadan
Bize cevredenler bulur hüdadan
Alem ettiğini bulduğu zaman
Katibi gör erkanını yolunu
Olura olmaza açma sırrını
Sevdiğim bu edna fakir kulunu
Unutma derdinden öldüğü zaman
Kaynak: Aşık Katibi

Gönül Derdin İle (Oy Amman)
Gönül derdin ile düştün yollara
Bilirim çare yok derman arama
Benden selam olsun can kardaşıma
Çıkıp şu dağlara beni arama
Oy amman amman
Geçmiyor zaman
Yari görmezsen biran
Hallarım yaman
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Kaynak: Engin Aydın

Gönül Dostum Anlatsana
Gönül dostum anlatsana
İlimizde mevlanayı
Ulu zatın hoşgörüsü
Yolumuzda mevlanayı
Kıymet verir her insana
Ulvi görev düştü sana
Çevir deyişik lisana
Dilimizde mevlanayı
Fethetti nice gönüller
Ruzi mahşerdeki kullar
Bülbül sedasında diller
Gülümüzde mevlanayı
Ezgini geldik gideriz
Hakka borcumuz öderiz
Hatırdadır yad ederiz
Telimizde mevlanayı
Kaynak: Ozan Ezgini

Gönül Dostun Bilir Sabret
Felek saldı herbirimiz bir yana
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Hasretinden döndü ciğer büryana
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Akillerdir seçen akı karadan
Her kula kısmetin verir yaradan
Selamı sabahı kesme aradan
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Uyma sakın münafıklar sözüne
Bakma rakip olanların yüzüne
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Diken olduk adulerin gözüne
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Aşabilsem şu dağların belinden
Derya oldu gözlerimin selinden
Kurtulmadık adulerin dilinden
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Der Kuloğlu gam askeri göçtükçe
Nar-ı aşka kebap olup piştikçe
Göz nazarın eksik etme düştükçe
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Kaynak: Kuloğlu

Gönül Dostuyla İçerim
Gönül dostuyla içerim
Canana serden geçerim
Sanma sen gibi naçarım
Benim halim evimdedir
Yabanın bağına girmem
Yad ellerin gülün dermem
Yabancıya meyil vermem
Benim gülüm evimdedir
Arı misali uçarım
Bağlar bostanlar geçerim
Çiçek alır bal saçarım
Benim dalım evimdedir
Gelin olup aldım murat
İki evlat verdi Ya Rab
Yarime olmuşum türab
Benim yolum evimdedir
Şahini’yim derler bana
Ne desem kar etmez sana
Ölüm gelse birgün cana
Benim salım evimdedir
Kaynak: Şahini

Gönül Eğlenir Mi (Olmayınca)
Gönül eğlenir mi gurbet ellerde
On dokuz bölüklü kız olmayınca
Garip bülbül gibi öter dillerde
Açılıp gülleri yaz olmayınca
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Ne müşküldür karlı dağı devirmek
Yönün sevdiğine doğru çevirmek
Aşıka şayeste türkü çağırmak
Anın da tadı yok saz olmayınca
Sevda dolu Ruhsati'nin meyinde
Ahu zarım kaldı kaşı yayında
Sevdiğim Hafik'in Gulam köyünde
Bu yıl da gidemen yaz olmayınca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gönül Gel Karardan Aşalım
Gönül gel karardan aşma
Sözüm sana meveddettir
Gafillen bacadan düşme
Evvel kapı şeriattır
Şeriattan edep öğren
Al bu pendi belin bağlan
İlimle üstad olur oğlan
Kimi farz kimi sünnettir
Eğer bu sırra erersen
Dolan kapıdan girersen
Tarikat farzın sorarsan
Yedi farz üçü sünnettir
Gelin girelim bu babı
Açılsın aşkın kitabı
Eğer anlarsan hesabı
Andan sonra tarikattır
Tarikat bir oddur yakar
Kimi ham kimi has çıkar
Her aşık bir çakmak çakar
Çırağın yakan üstatdır
Tarikatta kamil olan
İlmi ile amil olan
Bu yolda mükemmerl olan
Evvel mertebe hizmettir
Hizmet erenler yoludur
Cümle ilmin evvelidir
Ahdimiz kalu beli'dir
Bundan dönen kişi mattır
Kend'özümüze gelelim
Tarikat nedir bilelim
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Yoklukta sefil olalım
İbtida yüz iradettir
İbtida talip olunca
Düşmana galip olunca
Dört can bir kalıp olunca
Menzili bi-nihayettir
Hakikat genc-i nihandır
Marifet gevher-i kandır
Yedi yüz yetmiş mizandır
Ötesi ilm-i hikmettir
Mürebbisi Ali gerek
Dört kapıda eli gerek
Müsahibin hali gerek
Zira Ali Muhammet'tir
Pir Sultan der kalu beli
Dedik ya Murtaza Ali
Kim kadeh içer kim dolu
Bu bize bir acep derttir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim
Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevdiğim
Ya benim kimim var kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül
Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler ferahı gönül
Derviş Ali'm öğüt verir özüne
Gönül lutfeyledi kendi sözüne
Azrail konunca göğsün düzüne
Bekleme o zaman sırayı gönül
Söz: Derviş Ali
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Gönül Gel Varalım Gülşen Bağına
Gönül gel varalım gülşen bağına
Meramın yar ise bir tane yeter
Dünya fani değil hikmetine bak
Heva-i cehl ile efsane yeter

www.ezgidiyari.com

Sayfa 175

Turabi özünü paymal eyle
Gahi erenlerden kesb-i kar eyle
Hele şu dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
Kaynak: Sadık Doğanay

Gönül Gitmek İster
Gönül gitmek ister sılaya doğru
Felek fırsat vermez kaldım burada
Gözden ırak bizim yerin seyranı
Gönül köyde kendim ara derede
Sılanın hasreti bağrım yakanda
Bilemezler gözümden yaş akanda
Gelir diye annem yola bakanda
Göz erişmez dağlar vardır arada
Giden gitti hasretine kavuştu
Eş dostuyla ahvalini soruştu
Yari olan köşe bucak savuştu
Bilmem bize nasip hangi sırada
Nedendir gurbetin saati aydır
Fazla düşüncenin encamı zaydır
Kalıp gurbet elde günleri saydır
Hayalin burdadır gönlün nerede
Gidenler şenli de kalanlar yasta
Sıhhatim yerinde vücudum hasta
Noksani kuş gibi kaldın kafeste
İnşallah ki kavuşursun yara da
Kaynak: Hodlu Noksani

Gönül Gitmek İster Gurbet İllere
Gönül gitmek ister gurbet illere
Velakin bizleri yar eğlendirir
Ezelden mailiz gonca güllere
Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir
Bülbül gibi kaldık güller içinde
Gözümüz kan ağlar seller içinde
Biz ehl-i harabız iller içinde
Bizi ancak namus ar eğlendirir
Biz sözüm var aşkare söylenmez
Söylesem de nazlı yarca dinlenmez
Zincir ile bağlasanız eğlenmez
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Emrah'ı zülfünde yar eğlendirir
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gönül Gözlüm
Gözlerinle can evime
Bakıyorsun gönül gözlüm
Bakışınla her gün biraz
Yakıyorsun gönül gözlüm
Sol yanıma girdi ağrı
Dövüyorum kara bağrı
Irmak oldun bana doğru
Akıyorsun gönül gözlüm
Hak yolunun izi gibi
Bulutsuz gök yüzü gibi
Binbir çiçek özü gibi
Kokuyorsun gönül gözlüm
Gün dönümü kuraklara
Aldırmadan çoraklara
Gönlümdeki doruklara
Çıkıyorsun gönül gözlüm
Bülbül gibi şakır diller
Senin ile açtı güller
Saçlarına karanfiller
Takıyorsun gönül gözlüm
Ak göğsüne bir kez akış
Ne güzeldir sana bakış
Yiğit'imi nakış nakış
Dokuyorsun gönül gözlüm
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Gönül Gurbet Ele Çıkma
Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Yürüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet elde kıymetimiz
Ya bilinir ya bilinmez
Bahçamizde nar ağacı
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Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Deryalarda olur bahri
Doldur da ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gönül Gurbet Ele Varma
Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel ey gel ey ey
Gel güllüm gel, gel tellim gel,
Gel nazlım gel, gel ey gel ey,
Gel ey gel ey
Has bahçenin nar (gül) ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey ey
Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalim gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel ey gel ey ey
Ördek gelir güle güle
Yüzer suya dala dala
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Gel ey gel ey ey
Sefil Ali'm güler ağlar
Her işini hakka ağlar
Yar senle sürdüğüm demler
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey ey
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Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül

Gam def eder bu ülkeler bu yurtlar

Gönül Gurbet İle Varsa

Kaynak: Aşık Zülali

Gönül gurbet ile varsa
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Yöğrüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez
Bahçenizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Deryalarda olur bahri
Doldur ver içem zehri
Suna'm gurbet ilin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Karacaoğlan düşse yola
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz

Gönül Hiç Usanmak Yok Mudur
Gönül hiç usanmak yok mudur sende
Bahar yazın geçti kışlanmadın mı
Bu kadar dolaştın el kapısında
Kimseden döğülüp taşlanmadın mı
Gönül ne ağlarsın sen için için
Bir kimse bilmez mi nedir bu suçun
Yüklenmiş katarın gidiyor göçün
Sen bu viraneden hoşlanmadın mı
Zülali der gönül sırran erilmez
Bulanmış çayların akar durulmaz
Meğer doğru derler gönül yorulmaz
Altmışını geçtin usanmadın mı
Kaynak: Aşık Zülali

Gönül Irak Eyle Kalbini
Gönül ırak eyle kalbini gamdan
Garipsin halinden anlayan olmaz
Vardığın mecliste lal ü sükut ol
Söylesen cevabın dinleyen olmaz

Kaynak: Karacaoğlan

Gönül Havaların Açılmaz Olmuş
Gönül havaların açılmaz olmuş
Yaylaların sarmış kara bulutlar
Bulanmış çayların geçilmez olmuş
Yıkılmış kalmamış köprü geçitler
Gönül gam hicranın yok mu hesabı
Fırat gibi akar gözlerin abı
Bu senin başında aman ya Rabbi
Nedir bu kavgalar nedir bu dertler
Yıkılmış bağ bahçe bağbancı kaçmış
Gonca gül kurumuş bülbüller uçmuş
Sana demedim mi mevsimler geçmiş
Çok söyledim kar etmedi öğütler
Zülali der gönül çekme endişe
Gün olur açılır lale menekşe
Yaz baharın gelir açılır neşe
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Alemde derdine bulunmaz çare
Ne sebepten yarsın beyhude nare
Bezirgan olup da gayri diyare
Çeksen katarını eğleyen olmaz
Başına geleni bil ki Mevla'dan
Saklasın cümleyi cümle beladan
Bağrın yere verip çağlayıp giden
Su olsan bendini bağlayan olmaz
Daima bu mihnet kalır mı böyle
Kalpler her dem mahzun olur mu böyle
Suyu havası hoş olsan bir yayla
Kurup çadırını yaylayan olmaz
Derdimend'im çok felaket başında
Koymasın kimseyi gönül kışında
Sefil baykuş mezarının başında
Ötse de ah deyip ağlayan olmaz
Kaynak: Aşık Derdimend
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Gönül İster İsen Dünya Muradın
Gönül ister isen dünya muradın
Tepeleyip geçme eller firezin
Efkar sende gam yükünün birazın
Ahbablara dosta sat pazarında
Zemheride soğukar sert dolaşır
Şubatı geçirsen bahar ulaşır
Mart dedi mi koyun kuzu meleşir
Nisan aylarında ot pazarında
Telli Osman'ım der de dönmek istemem
Kurda canavara yenmek istemem
Küheylan olsa da binmek istemem
Gönül ne gezersin at pazarında
Kaynak: Aşık Telli Osman

Gönül Kuşu Gönül Kuşu
Uçtu gönül kuşu uçtu
Konmaz artık bağlarıma
Vardı yaban ele düştü
Dönmez artık dağlarıma
Gönül kuşu gönül kuşu
Aşılmaz karlı dağ başı
Döndüremem bu gidişi
Binmez artık ağlarıma
Dolan gönül kuşu dolan
sen misin dünya da kalan
Ömrümü eyledin talan
Kanmaz artık çağlarıma
Benim ile görüşmeyen
İşlerime karışmayan
Zamanında erişmeyen
Yanmaz artık sağlarıma
Bahçıvan yola durunca
Can canana yol sorunca
Kuş menziline varınca
İnmez artık bağlarıma
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Gönül Kuşu İnse Konsa Engine
Gönül kuşu inse konsa engine
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Mevlam rast getirse beni dengime
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Davul dahi vurur dengi dengine
Daldan dala konar gönlümün kuşu
Taştan taşa vurdum bu garip başı
Durmaz akar gözlerin yaşı
Davul dahi vurur dengi dengine
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Gönül Kuşu Uçtu Gitti Havaya
Gönül kuşu uçtu gitti havaya
İn gönül dedim de indiremedim
Aşıp gitti karlı dağlar başından
Dön gönül dedim de döndüremedim
Aleme vezirsin sultansın kendin
Aç dedim açmadın ak göğsün bendin
Ahuya gönül verip geri döndün
Gönül sana akıl erdiremedim
Hüma kuşu gibi yüksek uçarsın
Pervaz vurup tercümanı geçersin
Binbir türlü dala konup göçersin
Gönül sana bir mekan bulduramadım
Karacaoğlan eydür nedir çare ya
Cerrah neyler yürekteki yaraya
Gönül düştü şimdi kaşı karaya
Akar çeşmim yaşım dindiremedim
Kaynak: Necmettin Palacı

Gönül Kuşum Havalandın Uçarsın
Gönül kuşum havalandın uçarsın
Uça uça gitsen nere varırsın
Şu cahil ömrümü gama boğarsın
Tüne gönül tüne daim engine
Gönül kuşum tüne daim engine
Mehil etme nolur çoğa zengine
Davul bilem vurur dengi dengine
Tüne gönül tüne daim engine
Çağlari der gönül senin elinden
Usandım cihanda aciz dilinden
İnleyen sazımın paslı telinden
Tüne gönül tüne daim engine
22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 179

Kaynak: Aşık Çağlari

Bin altmış bir sene tarih olalı
Herkes sevdiğinden ayrı bu sene

Gönül Melul Olup Eyleme Ahı

Kaynak: Aşık Ömer

Gönül melul olup eyleme ahı
Aşıka ayrılık ola- gelmiştir
Gel sözümü dinle güzeller şahı
Ağlaşanlar bir gün güle gelmiştir

Gönül Nasihatım Tutsan

Hatırını yıkma bu ben gedanın
Bir edna kuluyum ben de Huda'nın
Nice senin gibi gonce fidanın
Açılan gülleri sola-gelmiştir
Doğan aylar gibi doğup dolunma
Çıkup karşımızda güzel salınma
Beni sevdi deyü sakın alınma
Dilberi sevenler ola-gelmiştir
Güzelsin sevdiğim ben de bilirim
İltifat idersin deyü gelirim
Sevdiğim ben seni arar bulurum
Mecnun Leyla' sını bula gelmiştir
Der ki Ömer mana vardır bu sözde
Derdimiz kalmadı binde beş yüzde
Kızların yoluna kurbanız biz de
Güzel aşık canın ala-gelmiştir
Kaynak: Aşık Ömer

Gönül Muntazırdır (Bu Sene)
Gönül muntazırdır nazlı yarine
Bad-ı seher selam eyle dostuma
Takdir Huda' nındır tedbirin kime
Yolumuz gurbete düştü bu sene
Kahbe felek bundan özge iş eyler
Düşmüş mezeler meyler şişeler
Yurdum senin ile tenha köşeler
El erişmez muhabbete bu sene
Gönül intizarda nazlı yarına
Benzettim boyunu servi dalına
Müyesser olur mu aceb görüne
Dostumun yüzünü görmek bu sene
Aşık Ömer sana meftûn olalı
Gönül aşnasından cüda olalı
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Gönül nasihatim tutsan yeğ idi
Eli zemmeyleme özünden sakın
Tuz etmek hakkını bilen yiğidi
Kadir isen iki gözünden sakın
İbadetten hali etme dizini
Tövbe edüp yerlere sür yüzünü
Kal eyle bişürüp söyle sözünü
Mat olursun kendi sözünden sakın
Gitmeğe sa'y eyle doğru yoluna
Müşkilin var ise danış uluna
Mihnet ile kondurmuşken koluna
Aldırırsın yavrı bazından sakın
Hakikat aşkını serden ayırma
Gün bu gündür yarınkini kayırma
Usul ile gezüp kendin duyurma
Arifler var sezer izinden sakın
Merd kuşağın esik etme belinden
Dürr-i meknün çıkar daim dilinden
Bülbül gibi ayırırlar gülünden
Kışa uğradırlar yazından sakın
Sitem narıyla bağrın bişürme
Kendü kendün endişeye düşürme
Erbab-ı meclisinde elin şaşırma
Perdeni hoş gözle sazından sakın
Rah-ı hakikatta kendünü eğle
Hakk'ın bin ismin vird edüp söyle
Kısmetin ne ise kanaat eyle
Çoğa heves etme azından sakın
Yoğ iken var etti ol yüce Gani
Dört terkib üzere bend etti seni
Şeytana uyup da talgetme dini
Mezarda yanmaya bezinden sakın
Derviş Halil sen de geldin asırda
Bir zaman da abdal oldun Kasır'da
Muhalif rüzigar eser Mısır'da
Gubarı çok olur tozundan sakın
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Gönül Pazarı
Kaynak: Derviş Halil

Gönül Ne Beklersin
Gönül ne beklersin gurbet ellerde
Gidelim sılaya gayri yaz geldi
Açıldı laleler susam sümbüller
Dağlar kemha giymiş allı yaz geldi
Hasretin figanı durmadan başlar
Akıyor gözümden kan ile yaşlar
Çiçek devşirmeğe arılar işler
Kovanlar meydanda ballı yaz geldi
Doğrusunu düşün dalma derine
Güzeller çıkıyor seyran yerine
Efgani de sazın almış eline
Ağlayarak çalar telli yaz geldi
Kaynak: Aşık Efgani

Gönül Ne Yatarsın
Gönül ne yatarsın gaflet içinde
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Özünü zulümden kurtaram dersen
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Evliyalar enbiyalar varisi
Kalkar hacet diler gece yarısı
Çığrışır ötüşür arşın horozu
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Evliyalar enbiyalar bilüşür
Müezzinler Allah Allah çığrışur
Gökte aziz melaikler seğrişür
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Allah'ım cömertsin cömert ganisin
Halil gelsin hulle donu biçilsin
Rabbim uyumazken sen ne uyursun
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Pir Sultan'ım sevdiğine ağlasın
Yezitler bağrına kara bağlasın
Mümin kullar dergahında eğlesin
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Dün gece seyrimde bir şara vardım
Niyaz ile kapıları açılır
Laleli sümbüllü bağını gördüm
Bülbül öter gonca güller seçilir
Pazarında gül alırlar satarlar
Koklaşuban canı cana katarlar
Gerçekleri bir kıl ile yederler
Müminlere hülle donu biçilir
Dallarında bir baharları yazılı
Yaprakları bir sıraya dizili
Meleşirler kurbanları kuzulu
Canlar bağışlanır kandan geçilir
Gül kokusu Muhammet'in teridir
Gönlü saf olanlar hakkın yaridir
Aşığa maşukun bergüzarıdır
Sevdalar nasipler nurlar saçılır
Bu şar Kul Himmet'i erenler şarı
Bu şarda satarlar erenler varı
Bu şarın adı var gönül pazarı
Engürler ezilir meyler içilir
Kaynak: Kul Himmet

Gönül Pervanesi Döner Şavk İle
Gönül pervanesi döner şavk ile
Cemalin şemine yandır sevdiğim
Seni seven aşık gezer aşk ile
Sundur aşk meyinden kandır sevdiğim
Sevmişem yar seni can ile özden
Menzili maksuda eriştir tezden
Hüsnü didarını gizleme bizden
Aradan hicabı kaldır sevdiğim
Beyhudenin kolu boş olur dolmaz
Muhabbet gülleri açıllır solmaz
Senden özge yadlar halimden bilmez
Derdime bir deva bildir sevdiğim
Peymanım Muhammet Ali Mürteza
Yetiş imdadıma hey ehli kaza
Ol ruzi mahşerde çektirme ceza
Şaduman eyleyip güldür sevdiğim
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Daimi'yim gider doğru rahından
Cüda kılma bizi ol dergahından
Sultan olan geçer kul günahından
Ezelden kurulmuş yoldur sevdiğim
Kaynak: Aşık Daimi

Gönül Senden Ayrılır Mı
Ne ağlarsın kömür gözlüm
Gönül senden ayrılır mı
Bu güzellik sende varken
Gönül senden ayrılır mı
Güzeller gelse bu hana
Güzelde olmaz bahane
Padişah olsan cihana
Gönül senden ayrılır mı
Hep güzeller bura gelse
Aşığın halinden bilse
Cümle alem dilber olsa
Gönül senden ayrılır mı
Nazlı civanım gelince
Gonca güllerin derince
Ya sen ya ben ölmeyince
Gönül senden aynlır mı

Sayfa 181

Rabbim divanında kara yüzlüyüm
Kaynak: Aşık Seyrani

Gönül Tanıdın Mı Sadık Dostunu
Kamil ehl'olanı sınamak olmaz
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Cahil yar seveni kınamak olmaz
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Sadık dost gerektir halimden bile
Ağlarsam ağlaya gülersem güle
Ağladıkça çeşmim yaşını sile
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
İyi günde sadık dostlar çok olur
Başa bir hal gelse kötü yok olur
Var günde uğruna ölen pek olur
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Sadık dostum benim ile salına
Hasiretim dost bağının gülüne
O dünyada bu dünyada buluna
Gönül tanıdın mı sadık dostunu

Kaynak: Cahit Öztelli

Veli'm eyder Hacı Bektaş Veli'm var
İntikam Tanrısı Sultan Balım var
Şu dünyada ayrılık var ölüm var
Gönül tanıdın mı sadık dostunu

Gönül Serden Geçer

Kaynak: Aşık Veli

Gönül serden geçer yardan geçemez
Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm
Elfazı bilmeyen mana seçemez
Sırat Köprüsünden ince sözlüyüm

Gönül Turnam Uçtu

Benim sözüm çürük değil sağ gibi
Çürük sözler erir akar yağ gibi
Üzerinden kervan geçer dağ gibi
Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm
Yolcu ateş yanmak ile yol yanmaz
Erenlerin dokunduğu çul yanmaz
Cehennemde günah yanar kul yanmaz
Ben günahtan sürmelenmiş gözlüyüm
Seyrani aradım onu her yerde
Aşk-ı hakikatle düştüm bu derde
Tuttum günahımdan yüzüme perde
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Gönül turnam uçtu gitti elinden
Bülbül vaz geçer mi nazlı gülünden
Yanar inlerim bu çarkın elinden
Gitme turnam gitme gülünden haber gelmiş
Ayrılıktan ciğerlerim delindi
Dost elinden şeker, şerbet ezildi
Güller gazel oldu, bağlar bozuldu
Ötme turnam, ötme gülünden haber gelmiş
Söz: İsmail İpek

Gönül Uğradı Hüsrana
Yolum uğradı bir kere
Geçit verdi Çoruh nehri
Güzel idi aklım çeldi
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Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah sevene vah
Sevildim elçi gönderdim
Mutlu oluruz biz dedim
Sinemi yaktı kaderim
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah yiğide vah
Söz verdi ki dedim sever
O´da sandım beni bekler
Boşunaymış sevgim meğer
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah sözdese vah
Nebyanlı'yım içim dertli
Araya ayrılık girdi
Bunca duygum boşa gitti
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah duyguya vah
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Sayfa 182

Ne hain anası var
Bende eskiden kalma
Bir gönül yarası var
Ben ayrıldım o yardan
Yıllar geçti aradan
Bir daha karşılaşmak
Nasip etme yaradan
Bağlantı
Gittim dönmedim geri
Hergün tükenmekteyim
Derdime bin dert daha
Sensiz eklemekteyim
Bağlantı
Allahım ne edeyim
Günüm dünümden beter
Görüşmesek de olur
Selamın gelsin yeter

Gönül Yalın Yaya Nere Gidersin

Bağlantı

Gönül yalın yaya nere gidersin
Onca engellerin düzlü mü senin
Ele güne karşı güzel sevilmez
Onca sevdiklerin gizli mi senin

Ağlayarak geçeyi
Gecelerim günlerim
Kime ne söyleyeyim
Budur benim kaderim

Uzak dur kötünün peşinden koşma
Önceden hesap et sonradan şaşma
Sana canım demeyene yanaşma
Yandaşların iki yüzlü mü senin

Bağlantı

Nurşani'nin nurundaki nardayım
Sen nerdeysen can can ben de ordayım
Sen yoksun ya cehennemde dardayım
İmdadın hızırdan hızlı mı senin
Kaynak: Aşık Nurşani

Gönül Yarası
Dertliyim dermanım yok
Aşığım fermanım yok
Kaldım yollar üstüne
Belli bir mekanım yok
(Bağlantı)
O benim sevdiğimin
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Kaynak: İsmail Türüt

Gönül Yarasına Lokman Olan Şah
Gel benim derdime bir derman eyle
Alemler derdine derman olan Şah
Kapına yüz sürem bir ferman eyle
Gönül yarasına Lokman olan Şah
Bir ismin Hayder'dir bir ismin Ali
Hak Murtaza sensin hem cömert veli
Cihanın ahiri hem de evveli
Vilayet mülküne sultan olan Şah
Seyrangahın olmuş arşın yücesi
Düldül'ün sahibi Kanber hocası
Server Muhammed'in Miraz gecesi
Yedinci felekte arslan olan Şah
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Musa asasını ejderha kılan
Leşker-i Yezid'e korkular salan
Muhammet aşkına Zülfikar çalan
Kamu müminlere imam olan Şah
Pir Sultan Abdal'ım meydanda merdim
Elimde tesbihim evradım virdim
Her nereye baktımsa Ali'yi gördüm
Garip gönüllere mihman olan Şah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Yardan Ayrılmaz

Sayfa 183

Gönül gel yare gidelim
Yüreğinle umudunla
Gel yarınlara gidelim
Beşik dünyanın kapısı
Kimde cihanın tapusu
Kinin nefretin yapısı
Olmayan yere gidelim
İnsanlarda duygu olsun
İnsanlığa kaygı olsun
Sevgi olsun saygı olsun
Öyle diyara gidelim

İneyim gideyim tozlu yollara
Karışayım boz bulanık sellere
Adı sanı duyulmadık ellere
Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz

Yol olsada yağmur çamur
Geçer gençlik biter ömür
Burcu burcu tomur tomur
Açan güllere gidelim

Nitmeli gurbet eli nitmeli
Aramazlar gurbet elde yiteni
Ak göğsüm üstünde çakır dikeni
Bitmeyince gönül senden ayrılmaz

Canani can dağlamadan
Karaları bağlamadan
Haksız kazanç sağlamadan
Alında tere gidelim

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Affetmem eli kanlıyı
Ayırmam Maraş, Vanlı'yı
İncitmeden bir canlıyı
Dünyayı tura gidelim

Gönül Yari Bulmayınca
Gönül yari bulmayınca
Muradını almayınca
O yar benim olmayınca
Gülemem gülemem
Ben o yarsiz olamam
Gözyaşlarım seller gibi
Yandı bağrım çöller gibi
Susuz kalmış güller gibi
Solamam solamam
Ben o yarsiz olamam
Yar gönlümü bilmeyince
Garip yüzüm gülmeyince
Yar canımı almayınca
Ölemem ölemem
Ben o yarsiz ölemem
Kaynak: Neşet Ertaş

Gönül Yolculuğu (Gel Seninle)
Gel seninle gel seninle
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Banaz' da Pir' e gidelim
Kaynak: Ozan Ata Canani

Gönül Yüksek Uçma
Gönül yüksek uçma uğrarsın kışa
Uçan kanatların yorulur bir gün
Oku Cavidan'ı cehd etme boşa
Elinde defterin dürülür bir gün
Arif olan canlar ilimden bilir
Vade yeter bir gün nöbetin gelir
Sanma ettiklerin yanına kalır
Ettiğin günahlar sorulur bir gün
Ebu Cehil Şemr'e kazdı bir kuyu
Kişiye yoldaştır fiiliyle huyu
İstersen kem işle istersen iyi
İstediklerin verilir bir gün
Yedullah ayetin oku cihanda
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Sayfa 184

Sanma ki bakisin bu fani handa
Herkes Hakk'ı ister ulu divanda
Bin ayak bir kaba girilir bir gün

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Veli'm gerçeklere eyle niyazı
Mümin olan tutmaz kini buğuzu
Divan-ı dergahta tartarlar bizi
Hak mizan terazi kurulur bir gün

Gel benim gelin yarim
Ver bana elin yarim
Gör aşkın yarasını
Ne kadar derin yarim

Kaynak: Aşık Veli

Gönülden Bağlıydım Sevdiğim Sana
Gönülden bağlıydım sevdiğim sana
Zehrin aşıma koydun da gittin
Sevginin böylesi olmaz olaydı
Akları saçıma koydun da gittin (lele)

Gör Aşkın Yarasını

Saçların sarı yarim
Örülmüş yarım yarım
Şu üç günlük dünyada
Sen oldun karım yarim
Kaynak: Çarsancaklı Bedri

Gör Beni (Bir Mektup Yazmadın)

Seninle alırdım hayat tadını
Beraber içmiştik aşk şarabını
Her zaman anardım güzel adını
Hayalin düşüme koydun da gittin (lele)

Bir mektup yazmadın ey kanlı zalim
Yaman dertte meraktayım gör beni
Yaradan mevlaya ayandır halim
Anayurttan ıraktayım gör beni

Bak şu Yetimi'nin garip haline
Dağlar dayanmıyor ahu zarına
Ben nasıl bakayım artık yarına
Ateşi peşime koydun da gittin (lele)

Bağımda hazan var güller talanda
Ecel gelip kapımızı çalanda
Dostlar beni omuzuna alanda
Bindim cansız buraktayım gör beni

Söz: Aziz Şimşek (Yetimi)

Gör (İnsan Dedikleri)
İnsan dedikleri duvara benzer
Hele suvakları dökülsünde gör
Gördüğün her güzele aldanma
Saç ağarsın beli bükülsünde gör
Kara toprak insanları yoğurur
Vedası geleni bir bir çağırır
Arkası kuvvetli fazla bağırır
Dostları yanından çekilsin de gör
Demek ki dünyada olur dermanın
Birgün uyanırsın geçmiş zamanın
Bazı insan der ki ben bir aslanım
Ezrayıl peşine dakılsın da gör
Çobanoğlu kulak versen sözüne
Yazılanlar mutlak gelir yüzüne
Evde bile karı bakmaz yüzüne
Hele sırtın yere yıkılsında gör
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Efkarımdan hasta oldum yatarım
Baykuş gibi viranede öterim
Kumaş idim şimdi çuldan beterim
Keten oldum taraktayım gör beni
Ecel düşmüş Özeri'nin peşine
Dereler yolverir gözüm yaşına
Uzanınca musallanın taşına
Artık en son duraktayım gör beni
Kaynak: Aşık Özeri

Gör Ne Yaman Oldu
Fukaranın kimse bakmaz haline
Yazık oldu ulusuna eline
Azar düştü bizim köyün malına
Kara toprak oldu malı Hanak ‘ın
Doktorlar azarrı o ki duydular
Sağ iken mallardan deri soydular
Bir kuyuya doksan malı koydular
Gör ne yaman oldu hali Hanak ‘ın
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Doktorlar çaparlar köye dalaştı
Sabiyle sübyanın dili dolaştı
Bu bizim ahımız arşa ulaştı
Kara toprak oldu hali Hanak’ ın
Göğde petek gibi gezer sinekler
Ağlar karılar süt vermez inekler
Ellerinde bomboş kaldı külekler
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Ardahan’dan uzun Doktor yürüdü
Çok adamın içten bağrı eridi
Yarı yazdan külek çanak kurudu
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Naçarlar halinde kimse bilmedi
Çok söyledik sözü kanan olmadı
İnekten danadan biri kalmadı
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Biz gafilken Oltu Doktoru geldi
Şenliğin içine velvele saldı
Kazmayla malların beynini deldi
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Kan ile dolmuş sürmeli gözler
Boş kaldı tarlalar çayırlar düzler
Elden çıktı kardaş gibi öküzler
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Biz de ta’cüp ettik bu derdi
Bu derdi vermesin Mevlam dağ taşa
Böyle padişahı tahtından düşe
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Bi-çare aşık kaymış uryana
Malların acısı kar etti cana
Rus-un tahtı tacı başına döne
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Mazlumi sözlerim söyledim tamam
Mevla m nasip etsin bizlere iman
İç yüz doksan malı kırıldı heman
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın

Sayfa 185

Bir dilberim aşka layık
Gördü özümü özümü
Çok şükürler hup didara
Açtım gözümü gözümü
Gayri güzel neylerim ben
Aşk deryasın boylarım ben
Tenhalarda söylerim ben
Yare sözümü sözümü
Muradımı alamadım
Şadolup da gülemedim
Kayıp ettim bulamadım
Kumru bazımı bazımı
Varmışam aşk devranına
Yanar gönlüm suzanına
Nazlı yarin gerdanına
Sürdüm yüzümü yüzümü
Daimi'yim sevdiğime
Dermana varam hekime
Nazlı yardan özge kime
Kilam nazımı nazımı
Kaynak: Aşık Daimi

Gördük (Aşkın Devranına)
Aşkın devranına düçar olalı
Cananı da gördük canı da gördük
Sadıkların sofrasında kalalı
Şöhreti de gördük şanı da gördük
Leyla'dan mevlaya giden yol burda
İnci mercan aranır mı nalburda
Biz dünyayı seyreyledik kalburda
Uzunu da gördüm eni de gördük
Veysel Karani'ydi bizim beyimiz
İçimizde eksik olmaz iyimiz
Bazı bizi çarptı tuz ekmeğimiz
Yüzü inan soyu cini de gördük

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bir düğüm var Hasreti'nin dilinde
Can versem of demem hakkın yolunda
Erler meydanında mürşit elinde
Kılıcı da gördük kını da gördük

Gördü Özümü Özümü

Kaynak: Aşık Hasreti
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Gördüm
Halk şiiri nedir, diyen
Edebiyatçılar gördüm
Mes üstünden ayak yuyan
İlâhiyatçılar gördüm
Özünü dar'a germeyen
Bir kula sofra sermeyen
Hakk'ı kendinde görmeyen
Maneviyatçılar gördüm
On dört asır geçti, uyan
Desem kızar, beni duyan
Hüseyin'i susuz koyan
Abu-hayatçılar gördüm
İnsanları yardan atan
Haramı, bal gibi yutan
Niyet bozuk oruç tutan
Sağlam diyetçiler gördüm
Su bulatıp balık tutan
Nerden bilsin nedir vatan
Millî değerleri satan
ok milliyetçiler gördüm
Korkusundan kulluk eden
oğalıyor bilmem neden
Kendini aydın zanneden
Teslimiyetçiler gördüm
Akıl, mantık bir de bilim
Hem rehberim, hem de yolum
Bindebir'e yapıp zulüm,
Hem şikâyetçiler gördü
Söz: Ozan Bindebir

Gördüm (Göle'de Festivale)
Göle’de festivale koşarak gittim
Çayırı çimeni meşeyi gördüm
Üç gece köyümde yaylada yattım
Sağımda solumda bir şeyi gördüm
Bu bir başlangıçtır sorarsan bence
Neşe verdi kadına kıza ve gence
Tam devam etti üç gün üç gece
İçildi rakılar şişeyi gördüm
Asildir bu millet vardır bir boyu
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Sayfa 186

Çalışkan fedakar güzeldir huyu
Göle'yi severim akmıyor suyu
Yapılmamış yolu şosayı gördüm
Ne hoş olur bakın baharı yazı
Çalar zurna ile davulu sazı
Oynadı erkeği kadını kızı
Eleği elinde poşayı gördüm
Koyunu kırparlar alırlar yünü
Ardahan il olmuş tabi ki yeni
Buğdayı ekerler yaparlar unu
Keteyi katmeri pişiyi gördüm
Ormanı güzeldir hoştur havası
Çayırlı çimenli boldur merası
Uzun ömürlüdür gördüm dedesi
Tavşarlı ninede teşiyi gördüm
Karışma be kötü işe karışma
Varıp sağa-sola sakın sataşma
Göle meydanında vardı atışma
Aşıklar söylerken neşeyi gördüm
Dostların neşesi bizlere yetti
Festival güzeldi sonunda bitti
Kesilen koyunun kuzunun eti
Şiş kebap yaparken maşayı gördüm
Sırrı Arpaç der ki neydi derdim
Göle'ye canımı sırrımı verdim
Açık artırımla yapılan yardım
Beyleri ağayı paşayı gördüm
Kaynak: Sırrı Arpaç

Gördüm (Hakikat Sır Olup)
Hakikat sır olup bedenden uçmuş
Sahteye bürünmüş çok yüzler gördüm
Herkes bencilleşip kendinden geçmiş
Manası belirsiz çok sözler duydum
Kimi var deveyi hamutla yiyor
Kimi belli olmaz işler ediyor
Kimisi beyaza karadır diyor
Bakarken kör olmuş çok gözler gördüm
Cemal ne diyorsun bu nenin nesi
Çok bozuldu insanların dengesi
Mazlumun korktuğu kendi bölgesi
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Güneş kar etmeyen çok buzlar gördüm

Sayfa 187

Kaynak: Cemal Durmuş

Güle dert yanan bülbüldür
Latif Şah'da sana kuldur
Can diyen cananı gördüm

Gördüm (Kader Layık Gördü)

Kaynak: Ferman Baba

Kader layık gördü gurbet elini
Gönlümü sılada eğlerken gördüm
Erken kalkıp hazırlığa başlarken
Çorap çamaşırı bağlarken gördüm

Gördüm De Geldim

Aldım da çantamı çıktım kapıya
Nazar ettim bağ bostana yapıya
Değer vermem mala mülke tapuya
Yarimi peşimden ağlarken gördüm
Yola çıktım ayaklarım gitmiyor
Yokuşu çıkmaya dizim tutmuyor
Ah ederim elim yare yetmiyor
Hasretlik gönlümü dağlarken gördüm
Bilmem nasip midir yoksa ki kader
Kimseye küsemem böyle mukadder
Gittikçe gönlümü aldı bir keder
Bahar seli gibi çağlarken gördüm
Gel vazgeç Noksani gurbet karından
Asla fayda yoktur dünya varından
Git al muradını kendi yarinden
Dermansız devayı sağlarken gördüm
Kaynak: Hodlu Noksani

İlme hizmet edip uykudan kalktım
Sarık seccadeyi elden bıraktım
Vaizin hergün ki vaazından bıktım
Ramazanı sele verdim de geldim
Karnım acıktıkça kederim arttı
Hele Hac kaygısı ayrı bir dertti
Paralılar hemen Hac'oldu gitti
Şeytanı taşlarken gördüm de geldim
Dört kitabı koyup torbaya astım
Cennet hurisinden ilgimi kestim
Muskacı hocaya sanmayın sustum
Ağzının payını verdim de geldim
Aklım ermez ahret eğlencesine
Saygım var insanın düşüncesine
Hayal cennetinin has bahçesine
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim
İbreti emelim insana hizmet
Eşim bana huri, evim de cennet
Hacıya hocaya kalmadı minnet
İrbiği tesbihi kırdım da geldim
Söz: Aşık İbreti

Gördüm (Mihriban Sultan)
Lele girdim dost bağına
Bağda ki divanı gördüm
Bakarken yolun sağına
Mihriban Sultan'ı gördüm
Bağında ataş kalamış
Başında duran valaymış
Özüne sevda belaymış
Ben bağda yatanı gördüm
Atladım girdim ben bağa
El sürdüm yeşil yaprağa
Alıştım dudak dudağa
Elimi tutanı gördüm

Gördüm Göreli (Mecnunum)
Mecnunum deli gibiyim
Ben seni gördüm göreli
Yaşayan ölü gibiyim
Ben seni sevdim seveli
Hiç bu yana bakmıyorsun
Yeşil ışık yakmıyorsun
Hiç aklımdan çıkmıyorsun
Ben seni gördüm göreli
Hasretin boynumu büken
Gel yetiş ömrüm var iken
Yorgan ateş yastık diken
Ben seni sevdim seveli

Bu bağın kapısı güldür
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Şahballı ömrüm bitirdim
Ne götürdüm ne getirdim
Evin yolunu yitirdim
Ben seni sevdim seveli
Kaynak: Hilmi Şahballı

Gördüm İki Turna
Seyredelim Horasan'ın ilini
Gördüm iki turna güzel turnalar
Tavaf ettim imamların yerini
Gördüm iki turna güzel turnalar
Muhammet bizimdir Ali bizimdir
Erkanı bizimdir yolu bizimdir
Değmesin yad avcı teli bizimdir
Gördüm iki turna güzel turnalar
Muhammet Ali'den parıldar damlar
Elinde doğar ol şems ile kamer
Yaylağı Yıldız'dır gözleği Kemer
Gördüm iki turna güzel turnalar
Şu gelen avcıdan hazerim deyu
Ezel ki ikrarı bozarım deyu
Çığrışır Tebriz'de öterim deyu
Gördüm iki turna güzel turnalar
Pir Sultan Abdal'ım kendi halinde
Kalmadılar evliyanın yolunda
Kalkıştı da gitti Ali gölünde
Gördüm iki turna güzel turnalar

Sayfa 188

Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kızılağaç benimsin de keleklerin delinsin
O yar ben evlenmiyom da bekar kızlar sevinsin
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kaynak: Zafer Tahmaz

Gören İnsan (Kahretmiş)
Kahretmiş yıllara saçı ağarmış
İnsanın ömrünü o mu sağarmış
Bilemem başına kar mı yağarmış
Zerreyi zevalda gören insanın
Oysa yüreğinde sevgi bir nehir
Dostluğa barışa açılmış şehir
Alleri hünermiş gözleri mahir
Zerreyi zevalde gören insanın
Oturup ömrünce yanı başına
Çorap mı öremiş kışın başına
Hile yapılır mı köşe taşına
Zerreyi zevalde gören insanın
Der İlhami dosta yürek bağımı
Seyranına açtım gönül dağımı
Sol yanım hasettir saldım sağımı
Zerreyi zevalde gören insanın

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: İlhami Arslantaş

Göreli'den O Yanı
Görele'den o yanı da Çavuşlu'dur Çavuşlu
İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama

Görerek Geldik
Ne pembe düş gördük ne pembe hayat
Mazlumun göz yaşın silerek geldik
Ne şeytan taşladık ne beyan verdik
Doğruyu yanlışı görerek geldik

Karlovaya vurdun beni esiyor poyraz yeli
Delikanlı dururken de adam alır mı keli

Hiçbir zaman halk huzurun bozmadık
Bilimle beslendik yalan yazmadık
Haddimiz aşarak asla azmadık
Doğruyu yanlışı bilerek geldik

Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama

Gaflete düşmedik hiçbir zamanda
Medet beklemedik dinde imanda
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Kimi fetva arar iken kuranda
Doğruyu vicdana sorarak geldik
Zalim insafından medet ummadık
Medet et demedik kurtar demedik
Çareyi muskada cinde görmedik
Doğruyu bilimde bularak geldik
Der İlhami gocunmadık sözünden
Gafile uymadık cahil yüzünden
İrfan bulmuş kamillerin izinden
Kement ilmiğini çözerek geldik
Kaynak: İlhami Arslantaş

Göresim Geldi
Şu dağın ardında bir kuş ötüyor
Yayla bana buram buram tütüyor
Köyümü andım mı kalbim atıyor
O yeşil dağları göresim geldi
Ağaçların eğilmiş yeşil dalları
Uzanmış her yana sanki kolları
Tozlu olsun varsın yayla yolları
Yaylanın yolunu göresim geldi
Kar yağar da beyaz olur kışları
Orman dediğin de yurdun saçları
Akıtsam ne çare gözden yaşları
Ormanı-ağacı göresim geldi
Köylüler oturup sohbet ederler
Koyununu davarını güderler
Bir araya toplanıp yemeğin yerler
Köyümü-köylümü göresim geldi
Akar her yerinden soğuk suları
İçsem avuç avuç eriyen karı
Görsem gene yeter o sulak çayrı
Çayırlı bağları göresim geldi

Sayfa 189

Şehirin insanı nasıl da yaşar
Bir çalı görünce park diye koşar
Köyümü görseler onlar hep şaşar
Denizi-doğayı göresim geldi
Kaynak: Arif Gölge

Görgüsüz Yokluktan Vara Düşünce
Görgüsüz yokluktan vara düşünce
Kışa nefret eder gönlü yaz ister
Yakasız gömlek var aklına gelmez
Evden nefret eder gönlü saz ister
Bol para görünce Allah der tapar
Doğruyu unutur eğriye sapar
Helal haram demez hepsini kapar
Şekere kötü der gönlü bal ister
Gözünü hırs sarar haklıyı bilmez
Kin kibir bürünür yüzü de gülmez
Kul olmuş nefsine haklıyı görmez
Pamuklu beğenmez yün kumaş ister
Dile alınacak daha neler var
Gel Mehdi'ye söyle artık hesap sor
Bundan cemiyete hiç olur mu yar
Yerden gökten başka bir cennet ister
Kaynak: Aşık Berati

Görmeyince Sabredemem
Görmeyince sabredemem bir sahat
Göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat
Ah görünce rahatım gider o sahat
Ben bilirim göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat

Biraz da şöyle dağa tırmansam
Dinlenip-eğlenip bol hava alsam
Bir ağaç dibinde oturup dalsam
Dağların havasın göresim geldi

Sen düşürdün beni dilden dillere
Eşgi çeşmim kaldı çöllere
Eşgi çeşmim kondu ki yar çöllere
Ah neler dedim ne söyledim ellere

Ev bile istemem bir ağaç yeter
Ağacın dibine bir-iki pür ser
Bulunur mu bundan daha iyi yer
Yerini-pürünü göresim geldi

Ben bilirim göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat
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Kaynak: Mahmut Güzelgöz
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Görsen (Ecel Deryasına)
Ecel deryasına düştü valimiz
Silkinip çıkanlar harada görsen
Uyan hanım hal ki bizim halımız
Lokman ilacı var yarada görsen
Gökte yıldız birim birim savuşur
Yerde canlar öz canına kavuşur
Bölük başı gelmiş bana danışır
Tabut çivi ister darada görsen
Mazlumun ahı da heç yerde kalmaz
Zalimin çırası dana dek yanmaz
Leyli derim leyli leylim uyanmaz
Hicran mı kaldı can yarada görsen
Nalbant eydür leyli bu hal ne haldır
Geçtik bir ummanı yol güzel yoldur
Bilinmez işini Allah'a bildir
Tabuta mıh oldu borada görsen
Kaynak: Enver Kızılateş

Görün (Bana Dışarıdan Gülen)
Bana dışarıdan gülen dostlarım
Girdabı belaya girin de görün
Halim seyretmiye gelen dostlarım
Bir ayna önünde durun da görün
Adam akıllıyken deli olurmuş
Zır deli başına veli olurmuş
Aşık maşukunun kulu olurmuş
Bunu bir kamilden sorun da görün

Sayfa 190

Çık salın sevdiğim cemalin göster
Herkes sevdiğinden mah-ı tab ister
Hüsnün aşıklara seyran gördündü
Dedemoğlu erkan nizamdan aşma
Özünü bilenin yayından şaşma
Varıp bir kötünün suyuna düşme
Akıl başta mihman göründü
Kaynak: Dedemoğlu

Göründü (Livana'dan Aştım)
Livana'dan aştım Şavşat dağına
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Sanarsın ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman göründü
Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim varidi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubb ül vatan min el iman göründü
Bu vatana ağlar idim ıraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Açıldı gözümüz kudreti Hak'tan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü
Hicran köprüsünden geçti ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof mekanımız Suskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gönül der Zülali vatana yeriş
Halkın ahvalinden suval et soruş
Aleme yaz gelmiş burda neden kış
Yaylaları karlı duman göründü

Göründü (Gül ü Seyran Bağlarında)

Kaynak: Aşık Zülali

Gül ü seyran bağlarında gezerken
Gözlerime mah-ı taban göründü
Tahmin ettim aşığını öldürmüş
Eller yalın kılıç kandan göründü
Karşımda kaşların çattığı zaman
Pervaz kurup samah tuttuğu zaman
İlkbahar ayları bittiği zaman
Lalesi sümbülü reyhan göründü
Dil lebin çeşmesinden kanmak ister
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Göründü (Şükür Olsun Yaradana)
Şükür olsun yaradana çok şükür
Gözümüze hub bir mekan göründü
Şeyda bülbül gibi gurbet ellerde
Nevreste goncalı gülşen göründü
Hayıf bize mesken oldu yad eller
Üstümüze güldü sahralar çöller
Peder mader mesken tuttuğu yerler
Ahıbbayı sadık yaren göründü
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Aşkın deryasına bir yelken açtım
Ab u danem çekti gurbete düştüm
Nasip oldu yüce dağlardan aştım
Dil şehriyle hubbel vatan göründü
Hıfzı der ki sergeristan elimiz
Ayrılık firkati büktü belimiz
Nasip memlekete döndü yolumuz
Cenneti okşayan her yan göründü

Sayfa 191

Yangınlardan uzak durursa körük
Niyetle sınavı geçer varırlar
Lavlar görülmezse yok mu yanardağ
Senin azmin ile düze döner dağ
Gayret ve gücünü yoklar sınar dağ
Daimi yananlar sanma kururlar

Kaynak: Hıfzı Baba

Görüntüler bazen farklı aslından
Taklitle aldanan kopmuş neslinden
Malkoç Ali oku kendi faslından
Kıymetli cevheri saklar korurlar

Göründü Gözüme

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Çıktım yükseğine seyran eyledim
Engininde yar göründü gözüme
Yar gelir mi diye ardıma baktım
Perde tutmuş çar göründü gözüme

Görünüşte Azım Tartıda Ağır

Divane gönlümü ettin zay gibi
Kirpik kalem olmuş kaşlar yay gibi
Doğdu çıktı mahi nisan ay gibi
Ehli hikmet nur göründü gözüme
Burma ziliflerin telden seçilmez
Tarak vursam zilfin teli açılmaz
Dünya güzel olsa senden geçilmez
Şu alemde bir göründün gözüme
Said intizarın yerde mi kalır
Zamane dilberi halden mi bilir
Bu gönül yerine gitse ne olur
Gidemedim ar göründü gözüme
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Görüntüler (Bakmayın Dağların)
Bakmayın dağların sessizliğine
Erimez karları saklar dururlar
Kanmayın ormanın ıssızlığına
Toprağın altından kanat vururlar
Denize dalmadan dibi görülmez
Ölçüyü bilmeden çorap örülmez
Kör baltayla kuru kütük yarılmaz
Erbabı olana selam dururlar
Hazine belli de harita çürük
Doyamadık suya testimiz kırık
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Görünüşte azım tartıda ağır
Dışardan sıkletim artıramadım
Hep bana rastladı kulaktan sağır
Sözüm duyan ile oturamadım
Nereye gitsem rastlarım bir yetime
Gören hayrettedir bu adetime
Sofu bir yük yüklemişti sırtıma
Attım yarı yolda götüremedim
Efkari'ye aşk-ı niyaz verdiler
Bir can bir canan bir saz verdiler
Aşkın iğnesiyle bir bez verdiler
Diktim otuz yıldır bitiremedim
Kaynak: Aşık Efkari

Görür Gözler İle Kör Bakma Bana
Görür gözler ile kör bakma bana
Dosta ayan olan halim var benim
Bilmesen kötüyü bildirir sana
Zülfikar sallayan elim var benim
Dostun aynasıdır kişinin yüzü
Kaynamadan pişmez cahilin sözü
Boş kovana benzer cahilin özü
An gibi inler dilim var benim
Aşık atma benle yarışamazsın
Boştadır terazim erişemezsin
Sen benim pirimle görüşemezsin
Rehberli ışıklı yolum var benim
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Haşimi'yim der ki sözün kısası
Kör cahil elinde bitmez tasası
Boş kaba benziyor cahilin tası
O meclise girmez dolum var benim
Kaynak: Aşık Haşimi

Göster (Geçmişi Kınalı)
Geçmişi kınalı yalan dünyanın
Bana sefasını süreni göster
Saadet denilen tatlı rüyanın
Doyulmaz zevkine ereni göster
Yar için başını yola koyarak
Benlik gömleğini tenden soyarak
Hicran acısını canda duyarak
Çileden şiirler öreni göster
Rindler değer vermez dünya malına
Güzel eza verir meftun kuluna
Edalı işveli yarin yoluna
Severek canını vereni göster
Aşık dertli ise zülfün telinden
Sevdası eksilmez bir an dilinden
Yollarda sürünen garip elinden
Merhametle tutan yareni göster
Dermansız dertlerin belası için
Mecnun başın verir Leylası için
Vuslat demlerinin hülyası için
Ömrünü meçhule sereni göster
Aşkın közü yanar onun kanında
Ölmeyi arzular yarin yanında
Ağlayarak geçen ömrün sonunda
Sevdiğinden vefa göreni göster
Kaynak: Salih Altun

Göster Cemalini Nurdan Ayırma
Maksudum canandır görmek dilerim
Aman Allah beni yardan ayırma
Şad olup maksuda ermek dilerim
Mahrum edip o didardan ayırma
Gönlüm varmak ister devran çağına
Azmedip giderim dost otağına
Muradım konmaktır dal budağına
Bülbül oldum gülizardan ayırma
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Odur aşıklara aşkın ahengi
Arasan cihanı bulunmaz dengi
Ulu bezirganın yardır pörşengi
Aman Allah o katerden ayırma
Nazar kıl efendim ey Hacı Bektaş
Yoluna fedadır bu can ile baş
Elim bağlı divanında gözüm yaş
Göster cemalini nurdan ayırma
Daimi artırdın derdü yaramı
Senden özge kimden bulam çaremi
Divanda kovarsın ehli haramı
Hakikatta kispi kardan ayırma
Kaynak: Aşık Daimi

Göster Ey Allah'ım Göster
Göster ey Allah'ım göster
Senin cemal'in cimde
Aşıklar saf saf olmuş bakar
Senin ismin yürek yakar
Altın tas içinde kınan ezilsin
Gümüş tabağınan zülfün çezilsin
Alın yazın bir iyiye yazılsın
Senin gül cemal'in bir mim içinde
Kaynak: Nadire Uysal

Götür (Memlekette Talan Vardır)
Memelekette talan vardır duydun mu
Yatma be serseri al sende götür
Yaşamaktan pişan olup caydım mı
Bir fırıldak çevir çal sen de götür
Fırsat verme emeğini yutana
Hem yutana hem de yurdu satana
Deden baban şehit verdin vatana
Artık bir yolunu bul sen de götür
Sahtekarlar göstediler yüzünü
Toprak doyunsun onların güzünü
Kurnaz tilki çakal yiyor kazını
Kanadından tut yol sende götür
Üstündağ’ım şaşma nolur düzene
Seninde hakın var deme bize ne
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Pis yamyalar saldırdılar kazana
Kepçeyi dibine sal sen de götür
Kaynak: Orhan Üstündağ

Götür Beni (Ağlar)
Ne hikmettir bu dünyaya
Gelen ağlar giden ağlar
Soralım yoksula baya
Aslı nedir neden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Ömrümün defterin dürdüm
Hak-i paye yüzüm sürdüm
Bir acayip kale gördüm
Burcu baru beden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Bir deveci yeder deve
Yularından seve seve
Birbirinden eve eve
Deve ağlar yeden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Seyrani'ye acep n'olmuş
Derunu dert ile dolmuş
Kimi etmiş kimi bulmuş
Bulan ağlar eden ağlar

Sayfa 193

Dağıldı ufkumda sihirli duman
Bu dertli türküyü bitireceğim
Eridi kar gibi zaman ve mekan
Tutup ellerinden götüreceğim
Terket geceleri boşluğa terket
Çağıldar içimde huzur bereket
Zümrüt şafaklara az kaldı sabret
Tutup ellerinden götüreceğim
Bütün istasyonlar aydınlık güzel
İşte bu trende ebed ve ezel
İster su ol ister ateş ister yel
Tutup ellerinden götüreceğim
Bütün mesafeler aşk ile sarhoş
Eridi kin öfke hudutlar bomboş
Gel sarıl boynuma durma haydi koş
Tutup ellerinden götüreceğim
Çiçek açtı dallar işte apansız
Ötelerde bizi bekler bir yıldız
İster putperest ol ister imansız
Tutup ellerinden götüreceğim
Gurbeti alnına yazmış olsan da
Gizli iklimleri gezmiş olsan da
Yüz bin kere tövbe bozmuş olsan da
Tutup ellerinden götüreceğim
Kaynak: Mustafa Ceylan

Göyden Bir Çüt Suna Yendi
Göyden bir çüt suna yendi (Sonalar sonalar)
Göyden bir çüt suna yendi (Sonalar hey sonalar)
Bendi mahi bend üstüne (Konalar konalar)
Bendi mahi bend üstüne (Konalar konalar)
Ehmet geldi bend üstüne (Sonalar sonalar)
Ehmet geldi bend üstüne (Buraya konalar)

Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben

Yar sabah erken oyandım (Sonalar sonalar)
Yar sabah erken oyandım (Sonalar sonalar)
Yar oyandıkça ben yandım (Konalar konalar)
Yar daş olsaydı erirdi (Sonalar sonalar)
Yar toprağidim dayandım (Buraya konalar)

Kaynak: Aşık Kevseri

Kaynak: Halil Kanter

Götüreceğim

Göz Açıp Cihana Geldiğim Saat
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Göz açıp cihana geldiğim saat
Bu dilime geldi zikri ya Allah
Aşk imandır bana gönül cemaat
Dost eşiği oldu her dem secdegah
İnayet eyleyip etmesin azar
Keremler kanidir ol gani perver
Dünya kadar cürmün olsa affeder
Neye kadir değil hazreti Allah
Bana fasık diyen kendidir fasık
Cehennem oduna kendidir layık
Ben hakkın indinde olmuşum sadık
Benim ol aşığı arifi billah
Ceyhun fasık ise ya sana ne var
Kulu kuldan sual etmez o settar
Hak beni senin'çin oda mı yakar
Ey ervahı çürük münkiri ikrah
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Göz Düşer (Nar Danesine)
Ezel bahar yaz ayları gelende
Döküldü güzeller yar hanesine
Yiğit de güzelden nasip alanda
Maşallah dediler bir tanesine
Güzeller içinde bir cana benzer
Dili şeyda dişi mercana benzer
Koynunda memeler fincana benzer
Göz düşer Selvi'nin nar danesine
Güzeller dizildi yoldan geçmeye
Bir güzel eğildi suyun içmeye
Sarraflar yığıldı kıymet biçmeye
Bin tümen yetmedi yar sinesine
Sefil Emrah eydür karadır bahtım
Bahar seli gibi kaynadım aktım
Anamı atamı yurdum bıraktım
Katıldım Selvi'nin bar hanasina
Kaynak: Ercişli Emrah

Göz Yaşıyla Name Yazdım
Göz yaşıyla name yazdım yolladım
Arzuhalim niçin yare gitmedi
Çünkü dostum sevgisi var serinde
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Sayfa 194

Garip gönlüm intizara gitmedi
Sabrederim namus deyin ar deyin
Pervane-tek dolanırım nar deyin
Çünkü pirler bana verdi yar deyin
Niye olsun bahtı kara gitmedi
Mazlumi’ yi aşk ataşı yandırır
Belim büker çerağımı söndürür
Ah dediğin şahı tahttan indirir
Benim ahım o gaddara gitmedi
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Göze Akarsular Gibi
Göze akarsular gibi
Bir akar bir durulursun
Gene akam ezen geldi
Hasretinden tutuşursun
Oy göze dertli göze
Ciğer hasta dön gel eze
Bacım güller gibi soldu
Bahardaydı döndü güze
Kardaşımdır nasıl yanmam
Ekmeğine tuzun banmam
Eze ana yarısıdır
Neredesin bunca zaman
Kaynak: Emre Saltık

Gözele Bak Gözele
Gözele bak gözele
Gelip bizden söz ala
Menim bir esmerim var
Değişmem yüz gözele
Bahça barımdan oldum
Heyva narımdan oldum
Gece uykusu bilmem
Gündüz karımdan oldum
Bahçada barım sene
Heyvayam naram sene
Gam çekme nazlı gevil
Ölencek yaram sene
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
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Gözelim Sensen
Gözelim sensen
Gelbimin tacı
Gözümün nuru
Derdin elacı
Uca dağ başında
Ceyran yol eyler
Üreyim başında
Tikan kol eyler
Yaralıyam deyme
Könlümün budağın eyme
Örpeyin sarı
Gel mene sarıl
Tikanı yoh eyle
Yaramı sarı
Kaynak: Reşid Behbudov

Göziv Kişmişe Benzer
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Göziv kişmişe benzer
Arak içmişe benzer
Üzüv turş benziv sarı
Gözden düşmişe benzer
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Göziv kesme gözimnen
O dı gettim özimnen
Dert çeken zaif olı
Pesende eyle özivnen
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Gözleriv ne mavıdı
Sinev kerklük avıdı
Her gelen bir söz diyer
Seni mennen savıdı
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Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Gözleriv yedi meni
Kırt oldu yedi meni
Oldım yamana yoldaş
Aleme dedi meni
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Kaynak: Fayik Naccar

Gözleme Yaptım Yağlı Yağlı
Gözleme yaptım yağlı yağlı
Atın terkisinde de bağlı
Laf anlamaz elin oğlu
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Dünyalar başına da zindan
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane de yane
Oğlan deli kız divane
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Sarhoşmu da galdın dün akşamdan
Evleri var hane hane
Benleri var dane de dane
Ne deliyim ne divane
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Uykusuz mu kaldın da dünkü geceden
Kaynak: Süleyman Akyürek

Gözler (Mirat-ı Mücella İbret)
Mirat-ı mücella ibret nümadır
Aşk ile baktıkça insana gözler
Nazar kılanların canı fedadır
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Sıdk ile isterse kurbana gözler
Vücut ikliminde o bir sultandır
Onun nin nigahı emr-i fermandır
Padişah-ı alem şah-ı hubandır
Hükmeder İran'a mirana gözler
Çıkarmış perçemin ol fin u festen
Nuş etmiş cura-i bezm-i elesten
Nüshasın istesen ol çeşm-i mestten
Sakınır dostane mestane gözler
Söylemez mi sofi Yusuf-i sani
Tövbeler var ise eğer isyanı
Sen istersen zahit huri kılmanı
Şemi uyandıkça pervane gözler
Kaynak: Aşık Şemi

Gözlerem Yolunu Her Ahşam Çağı
Gözlerem yolunu her ahşam çağı
Çehme sinem üste sen hicran dağı
Gadanı men alim gel gel
Başına men dönüm tez gel
Gadan men alim başına dönüm
Gadan alim başına dolanım senin
Özüne gurbanam gel
Sözüne gurbanam gel
Yaşayabilmirem men sennen ayrı
Gül nece yaşasın çemennen ayrı
Gadanı men alim gel gel
Başına men dönüm tez gel
Gadan men alim başına dönüm
Gadan alim başına dolanım senin
Özüne gurbanam gel
Sözüne gurbanam gel
Kaynak: Hidayet Kabak

Gözleri Fettan Güzel
Dağlar ağardı kardan
Haber gelmedi yardan
Ya gel ya mektup gönder
Kurtar beni bu dardan
Gözleri fettan güzel
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Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri var karadan
Haktır bizi yaradan
Bir gün seni görenler
Başın almaz beladan
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri içim içim
Nedir bilmenem suçum
Genç ömrüm telef ettim
Bir ela gözlü için
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Dağlarda menevşesi
Elinde mey şişesi
Sensiz nec'olur halım
Sensin gönlüm neşesi
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Kaynak: Mehmet Özbek

Gözlerim (Bana Rahmeyleyen)
Bana rahmeyleyen üstad-ı şahım
Kereminden lütf u ihsan gözlerim
Kubbe-i sinemde akşam siyahım
Ziya versen mah-ı taban gözlerim
Sinemde yaptılar gamlardan rafi
Yandı can bedenim mahvoldu safi
Sana derler aşıkların sarrafı
Mücevher satmaya meydan gözlerim
Nihani'yim düştüm feryad-ı zara
Talihim aksinde ikbalim kara
Bana da güç oldu kavuşmak yare
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Yevm-i mahşer ulu divan gözlerim

Sayfa 197

Kaynak: Aşık Nihani

Biraz tatlı biraz acı mektuplar
Sizsiniz gönlümün gücü mektuplar
Sizinle yaşını siler gözlerim

Gözlerim (Bunca Zaman Oldu)

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Bunca zaman oldu ey kaşı siyah
Oldu gül yüzüne hasret gözlerim
Senden gayrisine eylemez nigah
Günde görse yüz bin suret gözlerim

Gözlerim (Sebrim Tükenibdir)

Kan ağlar visale ereyim deyi
Tomurcuk gülleri dereyim deyi
Bir de mah cemalin göreyim deyi
Kaldı baka baka hasret gözlerim
Emrah der üzüldü senden elim yar
Ya kime söyleyim vasfı halim yar
Behey mürüvvetsiz kanlı zalim yar
Çok gördü yolunda mihnet gözlerim
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gözlerim (Gençliğim)
Ne zaman gençliğim aklıma gelse
Hüzünle hicranla dolar gözlerim
Sevda nedir diye bir soran olsa
Gider uzaklara dalar gözlerim
Aklıma geçmişin izi saplanır
İçime bir ince sızı saplanır
Yarama hasretin közü saplanır
Sessizce toprağı sular gözlerim
Eski mektupları açarım bazı
Bakarım çoğunda silinmiş yazı
Sık sık konuk gelir evime mazi
Zamanla mekanı böler gözlerim
Çıkıp tepelerden niye bakarım
Giden gelecek mi diye bakarım
Geceye yıldıza aya bakarım
Her zaman yokluğu yalar gözlerim
Bir mutlu genç görsem on sekizinde
Yahut da bir yavru anne dizinde
Kalsam da gam çekmem gam dehlizinde
O vakit o vakit güler gözlerim
Mektuplar başımın tacı mektuplar
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Sebrim tükenibdir sebr elemekden
Yoruldu bahmakdan yola gözlerim
Bir seni arayır bir de gencliyi
Boylandıkca sağa sola gözlerim
Ezelden olmusan ehde ilkarsız
Mehebbeti şahta eşki baharsız
Biz bele deyildik ay e'tibarsız
Nece kıydın kanla dola gözlerim
Könlümü vermedim başka birine
Dünya servetine simu-zerine
Eger men olsaydım senin yerine
İstesen deyerdim ala gözlerim
Ne ulduz deyilsen ne de ay güneş
Nedense görende eyleyirem keş
Dodağımda alov kelbimde ateş
Çekib derd-kem min bir bela gözlerim
Azaflı ehdini başa yetirdi
Hicran gencliyimi aldı itirdi
Şö'lesi karaldı sarı getirdi
Sene hesret kala-kala gözlerim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Gözlerim Yari Görsün
Hun oldu ciğerim
Gördüm zülfü siyahın birde
Aman Allah aşkına doktor
Bir çare bu derde
Meğer bir seyran olsun
Gözlerim yari görsün
Özünde hiç vefa yok
Yılda bir halimi sorsun
Kaynak: Fahrettin Ergeç

Gözlerim Yollarda Uykular Gelmez
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Gözlerim yollarda uykular gelmez
Gülbengin çektiğim erenler gelsin
Kavim kardaşlarım halimden bilmez
Derdimi sırrımı bilenler gelsin
Yoldaşım sandığın yolundan azar
Haldaşım sandığım fitneler düzer
Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar
Can verip ikrara duranlar gelsin
Binbir mana desem biri dinlenmez
Cahillerin ağzı dii bağlanmaz
Hakk'ı isteyenler halkla bağlanmaz
Ali'nin yoluna varanlar gelsin
Yürü Kasım Dede çareni ara
Emek zahmet çekme nafile yere
Yezid aslı talip gelmez bu yola
Ali'nin yoluna varanlar gelsin
Kaynak: Kasım Dede

Gözlerimden Akan Yaşı
Gözlerimden akan yaşı
Bu Fırat'a dönderdiler
İnletirdim dağı taşı
Yüreğimi yandırdılar
Olmadı derdime yama
Acımadan vurdu kama
Kambur gibi bu sırtıma
Gam yükünü kondurdular
Kul Kevser'i zayladı
Öyle bir yalan eyledi
Yüzüme durdu söyledi
Bu kanımı dondurdular
Kaynak: Aşık Kevseri

Gözlerin (Ceyhan Suyu)
Ceyhan suyu gibi bahar ayında
Niye dolu dolu akar gözlerin
İniler gezersin bahar ayında
Yavru ceylan gibi bakar
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar gözlerin yar
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Beri gel beri gel ömrümün varı
Seni sevenlerin candır zararı
Bakışların almış idam kararı
Boynuma zülfünü takar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost gözlerin dost
Mahzuni' yim dolaştım da deli oldum
Muhabbet bağında bir bülbül oldum
Bir kenardan bakışına kül oldum
Anladım cihanı yakar
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gözlerin (Derdinden Del'oldum)
Derdinden del'oldum inan vallahi billahi nazlı yar
Ne yaman mestane olmuş bakar gözlerin (sevdiğim)
Derdi veren dermanını vermez mi, nazlı yar
Ab-u revan olmuş akar gözlerin (sevdiğim)
Bazen güler bazen bu gönül gamda
(Dost gamda, yar gamda nazlı yar)
Sen güler oynarsın sevdan var bende (sevdiğim)
Zühre yıldızının nişanı sende (nazlı yar)
Korkarım cihanı yakar gözlerin (sevdiğim)
Kaynak: Murtaza Kurt

Gözlerin (Havam Ey Karanlık)
Havam ey karanlık yolum karardı
Derdimi kapladı aman gözlerin
Hemen bakar bakmaz rengi sarardı
Benden mi bekliyor aman gözlerin
Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışlı çimen gözlerin
Gözlerin ne malmış damlası tasta
Bir name gönderdim verdim ey posta
Sevdanın elinden vücudum hasta
Benden mi bekliyor aman gözlerin
Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışh çimen gözlerin
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Bu nasıl sevdadır nasıl hararet
Bu nasıl cilvedir nasıl hareket
Bu Çobanoğlu'na olmuşsun cellat
Benden mi bekliyor aman gözlerin

Sivası Samsunu bir de Manisa
Akşehir Merfizon hem Kırkilisa
Geç Halep Antepten diyarı Rusa
Yunan ülkesini değer gözlerin

Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışh çimen gözlerin

Avrupa İngiliz Sırp Karadağı
Almanya Bulgar ve Japon toprağı
Fas şahı İtalya Mersin sancağı
Nice bin hakanı değer gözlerin

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Gözlerin (Hayalimde Gördüm)
Hayalimde gördüm gerçek yüzünü
İçin için ağlıyordu gözlerin
Konuşurken bitirmeden sözünü
Sanki pınar oldu siyah gözlerin
Acı olur sevenlerin dramı
Çaresi yok açma gönül yaramı
Tertemiz duyguma katma haramı
Gerçeği anlatır ıslak gözlerin
Nefret eden insan ne çok severmiş
İnandım ki ağlayan gönül vermiş
Var mı ki severek murada ermiş
Bakışında sitem dolu gözlerin
Kasım der ki aşığım ben kız sana
Acelen ne bir dakika dursana
Ağlamayıp gül yüzüme baksana
Çilesi biter mi dolu gözlerin
Kaynak: Kasım Karşı

Gözlerin (Kızarmış Yüzlerin)
Kızarmış yüzlerin kudret elması
Macunu Lokmanı değer gözlerin
Kaşlar cellat lebler hayat çeşmesi
Tahtı Süleymanı değer gözlerin
Tarsusu Trablusu Girit Habeşi
İzmire Aydına saldın ateşi
Rumeli Selanik bir de Maraşı
Karsı Karamanı değer gözlerin
Gerdan bal ırmağı gamzen Neriman
Verdin velveleye cihanı canan
Toros senin için çekiyor hicran
Ol semti Kozanı değer gözlerin
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Çorum Kırım Yozgat Tokatla Zile
Mısır İstanbulu alalım ele
Şam ve Yemen Bağdat Basrada bile
Bir de Isfıhanı değer gözlerin
O kalem kaşların yeni doğmuş ay
Sinem nişan almış kurulmuş bir yay
Beni mesteyledi bir bakışta vay
Ahuyu zibayı değer gözlerin
Sevda dikenidir kirpiğin cana
Battı içerime beledi kana
Mahmurlanmış baygın baktıkça bana
Bütün Gürcistanı değer gözlerin
Ruha gıda verir buyu perçemin
Dertlere dermandır ol gonca femin
Bir nuru hudadir nüsnü zarifin
Bir dahi Fizanı değer gözlerin
Simi muhabbeten ismin aşikar
Cemali pakine Yusuf perdekar
Dünya ve ahiret onda her şey var
Mahluku yezdanı değer gözlerin
Said çok zamandır aşkına ağlar
Eridi kalmadı yürekte yağlar
Dilin dertli dile türlü em bağlar
Çar köşe cihanı değer gözlerin
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gözlerin (Nasıl Vasfedeyim)
Nasıl vasfedeyim sultanım seni
Rumeli Bosna'yı değer gözlerin
Akranın bulunmaz ruh-i revanın
İzmir'i Konya'yı değer gözlerin
Kimsede görmedim sendeki nazı
Tunus Trab(u)lus'u Mısır Hicaz'ı
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Bağdat'ı Basra'yı Acem Şiraz'ı
Bel'hi Buhara'yı değer gözlerin
Yüzünde var Yusuf Kenan nişanı
Gören üftadeler kılar figanı
Bütün Gürcistan'ı Erzurum Van'ı
Kars'ı Ahıska'yı değer gözlerin
Ruhsat'ım eyledim yar senin methin
Al yanaktan bir buse ver himmetin
Yüz bin sarraf gelse bilmez kıymetin
Ahırı dünyayı değer gözlerin
Kaynak: Orhan Dağlı

Gözlerin (Ne Sihr Etti Bilmem)
Ne sihr etti bilmem yaktı kül etti
Sihirbaz kaşların cadı gözlerin
Bağrım kebap etti yaşım mül etti
Müşg-i Çin saçların ahu gözlerin
Ağyarı bedkarın payını caldım
Hasret hançeriyle bağrımı deldim
Yandım harap oldum bu hale geldim
Hala elim çekmez ya hu gözlerin
Bilirsin derdine çok yelip koştum
Böyle bir derdine belana düştüm
Gözlerin önünde yandım tutuştum
Sunmadı bağrıma bir su gözlerin
Bana bu cefayı ettikten sonra
Başım üzre otlar bittikten sonra
Ben yanıp kül olup bittikten sonra
Hayrın görsün şimden geru gözlerin
Aşık can vermekte hiç laf eylemez
Yar da cevrinden muaf eylemez
Fahri matlubuna insaf eylemez
Hun-ı uşşak ile memlu gözlerin

Sayfa 200

İmzalar vurulmuş yazılı ismin
Ezberime aldım ay ile bir nun
Billahi rahat yok bir saat birgün
Deli eylemiştir beni gözlerin
Deli gönül derde rakip atmalı
Altı oklu üstü siyah çatmalı
Sarmasar olup da bile yatmalı
Hekim değmez bin tifili gözlerin
Tifillik sana kaymış batmışsın ala
Kokun güle benzer leblerin bala
Dertli şahin gibi düşmüş müşküle
Oturmuş gözetir yolu gözlerin
Gözetirim yolun çıkmazsın bin yıl
Kafeste beslenir sedalı bülbül
Leyliyi kadirden açılan yeşil
Açılan nurdan vinvaveli gözlerin
Vinvaveli işin mübarek nurdan
Ahudan vücudun virane hurdan
Bari ki göreydim ahir ki surdan
Baygın teki zelzeleli gözlerin
Zelzeleyle yıktın Gümüşhane'yi
Seni seven neyler başka sunayı
Güzellikte bastırmışsın sen ayı
Güneş der ki al şelveli gözlerin
Şelven koyar beni türlü emraza
Düşürür hervete uğratır naza
Ne yazık düşmüştür kadir bilmeze
Senin ol dünya güzeli gözlerin
Güzel seni çok severim ki inan
Aslın hurizade bilirim inan
Kaynari Mustafa başına dönen
Yavru olam ben sürmeli gözlerin
Kaynak: Kaynari Mustafa

Kaynak: Ayaşlı Aşık Fahri

Gözlerin (Seyahat Seyrimde)

Gözlerin (Salınıp Bayramda Gezen)

Seyahat seyrimde gördüm bir güzel
Bence bir ülkeyi değer gözlerin
Siyah kirpiklerin ceylan bakışın
Bütün Dağıstan'ı değer gözlerin

Salınıp bayramda gezen birtanem
Ey maşallah ne belalı gözlerin
Kudretten sürmesi çekilmiş uygun
Kalem vurmuş o imzalı gözlerin
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Bilirim çokları imrenip kalır
Edalı gezişin aklımı alır
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Sana hurilerden ilham mı gelir
Hint'i Gürcistan'ı değer gözlerin
Yüz bin eda ile gelip geçersin
Bilirim aşıksın yanıp tütersin
Nice yiğitlerin belin bükersin
Çin ile Moskof'u değer gözlerin
Trabzon ilinin Yomra kolundan
Sanki aşk fışkırır sağı solundan
Göz yorulmaz bakmak ile halinden
Büsbütün cihanı değer gözlerin
Sağalmaz sinemde açtığın yaran
Var mı bu dünyanın sonuna eren
Erkenden olsaydı arayı gören
Paris'i Belgrat'ı değer gözlerin
Gönül arzu eder daim varmayı
Al yanaktan çifte haldan almayı
Mevlam sana vermiş güzel gülmeyi
Acem'i Kafkas'ı değer gözlerin
Mevlam halkeylemiş çok yosma kılmış
Güzel seni saran ezelden gülmüş
Noksan mah cemale bir nazar kılmış
Umumi efkarı değer gözlerin
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Çiğ düşmüş çimene benzer yüzlerin
Mısır'ın hazinesi değer gözlerin
Aşıka tatlıdır acı sözlerin
Yusuf'u Kenan'dan güzelsin güzel
Göğsüne kurulmuş bahçeyi vahdet
Hatmolmuş katığa suvayi hikmet
Seni seven aşık istemez cennet
Sen huri gılmandan güzelsin güzel
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Gözlerin Kör Olsun
Gözlerin kör olsun ey kahbe felek
Sam yeli esiyor başıma benim
Sızlılar yürekler, mendiller ağlar
Vay neler akıyor yaşımda benim
Al yeşil giyinmiş dağlar, ovalar
bülbülsüz olur mu tatlı yuvalar
Doğdumdan beri durmaz kovalar
Kader denen zalim peşimden benim
Mahzuni Şerif`im goncaydım gonca
Ahınan, vahınan ömrüm boyunca
Mahzuni Şerif sen mezar olunca
Gülmemiş yazılır taşımda benim

Kaynak: Hodlu Noksani

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gözlerin Bir Çini Yavrum

Gözlerin Okyanus Açıklarında

Gözlerin bir çini yarim
Köle yaptın beni yarim
Dudakların kıpkırmızı
Gül mü öptü seni yarim

Gözlerin okyanus açıklarında gizli
Saçların güneş ışığında
Ellerin pamukta gizli
Dudakların kirazda

Güzellerin başı yarim
Yıldızların eşi yarim
Ne ilahi kudretin var
Bahar yaptın kışı yarim

Ruhun ormanlarda gizli
Güzelliğin göklerde
Sevdan doruklarda gizli
Sevecenliğin dağ eteklerinde

Kaynak: Bozkurt Esenyel

Aşkın güllerde gizli
Bakışların sarmaşıkta
Yakınlığın havada gizli
Dürüstlüğün toprakta

Gözlerin Ferfecir
Gözlerin ferfecir benzer ummana
Seni seven aşık olur divane
Yanakların ziya vermiş cihana
Ay ile güneşten güzelsin güzel
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Sen doğada gizlisin
Bedenin ruhun aşkın
Sen doğada gizliydin
Seni buldum aşkım
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Zalım sinek nasıl kıydın yarime
Kaynak: Ozan Kıratlı
Kaynak: Kubilay Dökmetaş

Gözü Seni Görenlerin
Seni seven aşıkların
Gözün yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş
Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş
Ölmez imiş aşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fani
Ona zeval ermez imiş
Aşkına düşen canların
Yoluna baş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş
Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş
Eşrefoğlu Rumi senin
Yansın aşk oduna canın
Aşk oduna yanmayanın
Kalbi safi olmaz imiş
Kaynak: Eşrefoğlu Rumi

Gözüm Yaşı Terme Çayını
Gözüm yaşı terme çayını tutuyor
Yana yana güzel ömrüm bitiyor
Bu ayrılık imanıma yetiyor
Sivrisinek nasıl kıydın Güllüm'e
Zalım sinek nasıl kıydın yarime
Karatepe'yi Mart köyüne bağladım
Gülüm öldü,gizli gizli ağladım
Güvenemedim de kollarını bağladım
Sivrisinek nasıl kıydın Güllüm'e
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Gözüm Yolda Gönlüm Darda
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Kaynak: Özhan Eren

Gözüm Yollarında Kaldı
Gözüm yollarında kaldı
Neredesin gül çehrelim
Hasretinden bir hal oldum
Hadi dön gel gül çehrelim
Duygu dolu sözlerini
O manalı gözlerini
Saçının her bir telini
Çok özelidim gül çehrelim
Böle değildi kavlimiz
Hani bir idi kalbimiz
Üzüntümüz kederimiz
Dönde bitsin gül çehrelim
Kaynak: Selami Bektaş

Gözüme (Bundan Öte Neresinden)
Bundan öte neresinden bakarsam
Bütün alem bir görünür gözüme
İnsan rengi ayıran bu insanlar
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İçten içe hor görünür gözüme

Gözün Aydın (Sen Düşürdün)

Sevgiyle birleşir mutlak beş duyu
Sevgisiz bir yaşam karanlık kuyu
Bir parmak aksa da sevginin suyu
Yüreğimde gür görünür gözüme

Sen düşürdün beni derde
Muhannet yar gözün aydın
Gözde perde acı serde
Muhannet yar gözün aydın

Yağmur olup yeryüzüne yağamam
Yeter artık ben boynumu eğemem
Bu dünyada bir yerlere sığamam
Dağlar taşlar dar görünür gözüme

Bayramları kutlu musun
El alemle tatlı mısın
Şimdi artık mutlu musun
Muhannet yar gözün aydın

Kollarım suların dinginlerini
Sevda yarasının yangınlarını
Sorarım Deniz’in enginlerini
Anladıkça sır görünür gözüme

Ben şişeyi çaldım taşa
Kendinle çıktın mı başa
Kör olası demem haşa
Muhannet yar gözün aydın

Kaynak: Bekir Karadeniz

Gözümün Işığı Soldu
Gözümün ışığı soldu güzel bak
Gün gelir geçer mi bu acım doktor
Çevir aynayı elektrikle bak
Bir çare bulursan duacım doktor
Yandı nev baharım nar ile gitti
Gül kurudu bülbül zar ile getti
Gözlerimin nuru yar ile getti
O giden tabibe muhtacım doktor
Dertliler derdini söyler ar et ez
Bu hicranım beni bahtiyar etmez
Zülali der kaldır röntgen kar etmez
Arama bulunmaz ilacım doktor
Kaynak: Aşık Zülali

Gözün Aydın

Köz içimde yürek pare
Olmaz senden bana çare
Ben ne diyem böyle yare
Muhannet yar gözün aydın
Der ilhami bir beşersem
Kolla fırsatım şaşarsam
Ola ki tekrar düşersem
Muhannet yar gözün aydın
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gözünaydın Olan Oldu
Gözünaydın olan oldu sonunda
Sonunda görenler şaşırdı senin kolunda
Gözünaydın olan oldu sonunda
Sonunda kaderim değişti senin yolunda
İçelim hayatı delice kana kana
Düşmanlar olsa da dostlar hep bizden yana

Gözün aydın muradın al
Bak sevginle bitiyorum
Şu dünyada bir tek sen kal
İşte ben de gidiyorum

Şakası yok giden geri gelmiyor gelmiyor
Sensiz hayat bana bir tat vermiyor

Güzelde vefa arama
Elin değdirme yarama
İnce razıyım sırama
Ben sırayı bekliyorum

Gözünü Sevdiğim Antep Elleri

Kaynak: Sabit İnce
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Kaynak: Ülkü Aker

Gözünü sevdiğim Antep elleri
Bizim baharımız yazınan gelir
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Salınır üstüne nazınan gelir
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Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Şu dağlar yerinden sökülür birgün
Nice bin yıldır da çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
Kaynak: Mustafa Çinkılıç

Gözünü Toprak Doyursun
Gözünü Toprak Doyursun
Ne Buldun Gittin Ellere
Bir Gün Çok Pişman Olursun
Vururlar Yerden Yerlere
Ben Sana Yar Demedim Mi
Yanımda Kal Demedim Mi
Canımı Al Demedim Mi
Gözünü Toprak Doyursun
Canım Fedadır Canına
Gel Girme Benim Kanıma
Sultanım Ol Mekanıma
Gözünü Toprak Doyursun
Güneş Doğmuyor Yüzüme
Dünya Karanlık Gözüme
Kıymet Vermedin Sözüme
Gözünü Toprak Doyursun
Kaynak: Esat Kabaklı

Gözünüzü Açın Artık
Gözünüzü açın artık
Sırtımızdan doyanlar var
Her gün biraz daha fazla
Burada da soyanlar var
Buralarda soldu yüzüm
Her duyana benim sözüm
İçimizden bile bizim
Altımızı oyanlar var
Irkçılığın akar kiri
Yaktırıyor birileri
Öldürmeden diri diri
Mezarlara koyanlar var
Un sererler ince ipte
Irkçılık var ayrı tipte
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Bizi hala hor görüpte
Ausländer sayanlar var
Dönen dömüş özlerinden
Okunuyor yüzlerinden
Dün verdiği sözlerinden
Çıkar için cayanlar var
Konuştukca aygaz tüpü
Görünüyor aklın dibi
Gökyüzünde yıldız gibi
Birer birer kayanlar var
Her tarafta birdir hile
Bir düşersen yandın dile
Yoksulluktan burda bile
Kendisine kıyanlar var
Çalışanlar düştü dara
Çok hainler doldu bura
Yiğit'imin gönlü yara
Şeytanlara uyanlar var
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Grev Ateşi
Kar yağıyor kör gecede
Kış ayları zorlu aylar
Yoksul damlar buz pençede
Yoksul canlar düşüncede
Grev çadırı önünde
Bir işçi dimdik duruyor
Grev çadırı önünde
Kızıl bir ateş yanıyor
Bir işçi onbin oluyor
Dalga dalga grevlerde
Gürleşiyor çoğalıyor
Ateş söneceği yerde
Kör gecenin çakalları
Ateş sönecek sanıyor
Kış ayları zorlu aylar
Karanlıkbuza sarıyor
Grev çadırı önünde
Bir işçi dimdik duruyor
Grev çadırı önünde
Kızıl bir ateş yanıyor
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Bir işçi onbin oluyor
Dalga dalga grevlerde
Gürleşiyor çoğalıyor
Ateş söneceği yerde

Guba'dan alma aldım
Yarıma yolda saldım
Ondan galan gönülde
Ayva gibi sarladım

Kaynak: Grup Ekin

Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar

Gri Bir Çerkeska Giyerdi Babam
Gri bir çerkeska giyerdi babam
Parlayan fişekliklerini anımsarım
Anamın eseriydi o çerkeska
Dikebiliyordu içinden gelirse
Ata bindiğinde babam kılığıyla
Her fişeklikte bir atımlık barut
Nice uzun yollar kat etse de
Oturduğu eyer her dem ilk hevesiydi
Toplantıya mı çifte mi her nereye gitse
Çerkeskası tam bedenine otursun isterdi
Düğünde buluştuğunda gençler
Çerkeskasız kimse oyuna çıkmazdı
İster kağnı çatalında oturan emekçi
İster general say sen onu
Giymemişse kadın elinden çerkeskasını
Utanmadan topluma katılmazdı

Guba'nın alması var
Armudun yalması var
Gene gızlardan gelen
Ecel can alması var
Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar
Kaynak: Fatma Mehreliyeva

Gudi
Gudi myanne bı-gani hey Gudi (Gani)
Şarşıyanne dı-ranani hey Gudi (Gani)
Ana (Uana) Gudi mayanne hey Gudi (Gani)
Kade (Ukado) ammo mı-hezrane hey Gudi (Gani)

Gudi (Türkçe)

Bedeni süsler görkem katardı insana o kıyafet
Çerkeskasıyla tanınırdı kimdir o millet
Öldürülmüş getirilirken bile ceset
Yüzünü örterdi çerkeskasından etek

(Yayık)

Kim bilir kaç yüzyıl geçmiştir
Kadınlar arasında çerkeska sanattır
Bugün bile sanırım ondandır
Neredeyse tüm halklar çerkeska giyer

Yayığı sallıyorum
Ammo için yağ hazırlıyorum

Kaynak: Adige Tsey

Boşa Kırma Yar Yolma Yar Güllere Yazık
Yaslı Bülbülün Döktüğü Dillere Yazık
Ah Gönlümün Yari Ömrümün Baharı
Ah Bu Gönlümün Yari Ömrümün Baharı

Guba'nın Al Alması
Guba'nın al alması
Yemeye bal alması
Yar gelenden sonra
Yaramın sağalması
Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar
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Yayığı sallamaktan
Kollarım yoruldu

Gudileke

Gudileke Gudileke Gudileke Öldüm Yar
Aklımı Aldın Baştan
Yaşa Değil Yar Yatırdın Közlere Beni
Fermanım Sende İnandım Verdiğin Söze
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Ey Çiçekli Dalım Sen Gönlümde Baharım
Ey Bu Çiçekli Dalım Sen Gönlümde Baharım
Kaynak: İbrahim Karaca

Gulahsızda Guyi Var
Gulahsızda guyi var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Güzellerin toyi var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Eller gülüp oynuyor
Hanım yar canım yar gülüm yar
Benim arzuhalim var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Ergezende minare
Hanım yar canım yar gülüm yar
El ettim eski yare
Hanım yar canım yar gülüm yar
Ne golum ne ganadım
Hanım yar canım yar gülüm yar
Nasıl gidem o yare
Hanım yar canım yar gülüm yar
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Gule (Garip Başım Taştan Taşa)
Garip Başım Taştan Taşa
Vursam Nola Vursam Nola
Sebebim Derdim Ey Gule
Halim Görmeyen Ne Bile
Vay Halıma Vay Halıma
Dağlar Dayanmaz Ahıma
Bitir Şu Hasreti Dön Gel
Kastın Mı Var Bu Canıma
Ey Gule Can Ne Halim Var
Sabah Etmez Bir Canım Var
Yoksun Seni Benden Etmem
Ölsem Canım Teslim Etmem
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Peşinden bakamadım
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır
Al at binem alışam Gule
Gidem yare kavuşam
Nerde bulam o yarı Gule
Kurban olam barışam
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır
Yükledim göçemedim Gule
Bu elden kaçamadım
Derin uykuda kaldım Gule
Gözümü açamadım
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır
Kaynak: Göleli Bahi

Guley Çıkmış Yaylaya
Guley çıkmış yaylaya
Gül cemal benzer aya
Ah edip geçti ömrüm
Günleri saya saya
Guley Guley yar Guley
Guley Guley yar Guley
Şeker şirin bal Guley
Yiğidin malı Guley
Kendi canımsan Guley
Sakın benli Guley sakın
Hamaylı boynuna takın
Düğün değil bayram değil
Ak ellere kına yakın

Kaynak: İlyas Keçeci

Guley Guley yar Guley
Şeker şirin bal Guley
Yiğidin malı Guley
Kendi canımsan Guley

Gule (Sabahtan Kalkamadım)

Kaynak: Yüksel Yıldız

Sabahtan kalkamadım Gule
Ateşi yakamadım
Duydum yar asker olmuş Gule

Guleyli (Pencerenin Milleri)

www.ezgidiyari.com

(Koro)
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Pencerenin milleri guleyli
Açıp kızıl gülleri guleyli
Oğlanı yoldan eder guleyli
Kızın şirin dilleri guleyli
(Erkek)
Gözel kız sen nerdesen guleyli
Gel mene sor ez mellal guleyli
Çalıp oku dur oyna guleyli
Oyna olsun halim saz guleyli
(Kız)
Galenfilim budama guleyli
Buyur gidek odama guleyli
Eğer meni sevirsen guleyli
Elçi gönder anama guleyli
(Koro)
Eğer meni sevirsen guleyli
Elçi gönder anama guleyli
(Erkek)
Ay gız aç bir yüzünü guleyli
Görüm o kaş gözünü guleyli
Gel mene naz eyleme guleyli
Yere salma özümü guleyli
(Koro)
Gel mene naz eyleme guleyli
Yere salma özümü guleyli
(Kız)
Erahçının derdarım guleyli
Gel başımın serdarı guleyli
Evimize gelmezsen guleyli
Gomşumuza gel gayrı guleyli
(Koro)
Evimize gelmezsen guleyli
Gomşumuza gel gayrı guleyli
(Erkek)
Kızıl gülü biçmişem guleyli
Üstünde and içmişem guleyli
Gözel gızlar içinde guleyli
Men gözeli seçmişem guleyli
(Koro)
Gözel gızlar içinde guleyli
Men gözeli seçmişem guleyli
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Kaynak: Bilinmiyor

Gurbet (Beş Parasız)
Beş parasız çıktın yola
Yad ellerde verdin mola
Kader yüzüne gülmedi
Düştün kara topraklara
Benim oldu senin oldu
Zalim gurbet bizim oldu
Bunca hayın insan varken
Felek gelip bizi vurdu
Eller sürerken sefayı
Bırakıp gittin dünyayı
Ekmek derdine düşmüşken
Kimden aldın bu cezayı
Kaynak: Sezgin Aydın

Gurbet (Bize Ah Ettirir)
Bize ah ettirir diyar-ı gurbet
Gurbetten kurtulmak ne müşkül haldir
Ne kadar çeksem de hasretle mihnet
Vatanın hasreti şekerdir baldır
Doymadım sılada kaldı nazarım
Esen yeller ile mektup yazarım
Kendim gurbet elde vatan gezerim
Bilmem rüya mıdır yoksa hayaldir
Beni bu gurbette koydun ey felek
Eyvah öleceğim vatan diyerek
Vatan dökülmüş göklerden melek
Kimi yıldız kimi aydır hilaldir
Der Zülali oldum hasret kebabı
Vatana kavuştur aman yarabbi
Dağlardan dökülür cennet şarabı
Derelerden akan ab-ı zülaldir
Kaynak: Aşık Zülali

Gurbet (Görün Arkadaşlar)
Görün arkadaşlar vasf-ı halimi
Günümü ay eder bu zalim gurbet
Felek gurbet ele salmış yolumu
Ömrümü zay eder bu zalim gurbet
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Bazen olur beraberce güleriz
Belki uzun müddet burda kalırız
Elbet birgün yuvamıza döneriz
Sılaya hay eder bu zalim gurbet
Güzel olur sonbaharın havası
Gözler yolu her kimsenin yuvası
Yardım eder gariplere mevlası
Dertleri ey eder bu zalim gurbet
Daralınca Hızır İlyas yetişir
Ah eyleyen muradına erişir
Ahbap yaren tatlı tatlı konuşur
Gurbeti köy eder bu zalim gurbet
Nasihat ederse Noksan yerinde
Asla dertsiz yoktur fani alemde
Herkes bir fikirde kendi yolunda
Kimini bey eder bu zalim gurbet
Kaynak: Hodlu Noksani

Gurbet (Sıladan Ayrılan Yollar)
Sıladan ayrılan yollar
Çeker gider gurbet gurbet
Ayrılık ateşi özü
Yakar gider gurbet gurbet
Bir yiğit kalırsa darda
Sığmaz olur eve yurda
Eşi sevgiliyi kor da
Çıkar gider gurbet gurbet
Dualar geçmez makbule
Söner yürekteki şule
Yaşlı gözler bir meçhule
Bakar gider gurbet gurbet
Garip baş muhtaç öğüde
Oturup başlar ağıda
Kalem derdini kağıda
Yazar gider gurbet gurbet
Nazlı yarin göğsü benli
Benim gibi yaslı gönlü
Yad elin gülü dikenli
Kokar gider gurbet gurbet
Bizim eller yayla yaylar
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Gurbette geçmiyor çağlar
Bahar gelir çoşar çaylar
Akar gider gurbet gurbet
Döne çarkı devran döne
Bugünüm uymuyor düne
Aşık Yener günden güne
Çöker gider gurbet gurbet
Kaynak: Aşık Yener

Gurbet Ateşiyle Kavruldum
Gurbet ateşiyle kavruldum yandım
Hasret beni teslim aldı sinem ey
Ayrılık derdiyle yıkandım yundum
Acıları bana kaldı sinem ey
Kederler sinemde barınak kurdu
Elemler sinemi sımsıkı sardı
Yaslar en insafsız yerimden vurdu
Azgın yaralarla doldu sinem ey
Istırap eliyle derimi yüzer
Sefil Selimi’yi ezdikçe ezer
Çile gemileri bağrımda yüzer
Taştı gam deryası oldu sinem ey
Kaynak: Sefil Selimi

Gurbet Bana Ben Gurbete
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Takdir böyle imiş ne gelir elden
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Virane köyümün dağları karlı
Her gün ah çekerim sinem yaralı
Yıkılası şu gurbette duralı
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Şu gurbetin kaşı gözü ela mı
Yavaş yavaş unutturdu sılamı
Akarsu'yum ellemeyin yaramı
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Gurbet Bana Yurt Oldu
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Gurbet bana yurt oldu yar oy yar oy yaranım
Gün geçtikçe dert oldu yar oy yar oy yaranım
Gurbet nedir bilmezdim yar oy yar oy yaranım
Gözüme bir kurt oldu yar oy yar oy yaranım
Gönül kuşum ötmüyor yar oy yar oy yaranım
Yar elimden tutmuyor yar oy yar oy yaranım
Hergünüm meyhanede yar oy yar oy yaranım
Yine derdim bitmiyor yar oy yar oy yaranım
Akarsu'yum bu dağlar yar oy yar oy yaranım
Derdinden için bağlar yar oy yar oy yaranım
Zalime gönül veren yar oy yar oy yaranım
Boşuna gönül eyler yar oy yar oy yaranım
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Ben ağlarım eller güler
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Nasıl olduğunun bilemem
Çile çeker ele demem
Sultan etseler istemem
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Aşık Yener ben ne derim
Hergün böyle derbederim
Ölürsem garip giderim
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay

Söz: Muhlis Akarsu
Kaynak: Aşık Yener

Gurbet Benim Köy Senindir
Nazlı yarim yol göründü
Gurbet benim köy senindir
Yolumu duman bürüdü
Gurbet benim köy senindir
Sesle yavrularım gelsin
Gittiğimi onlar bilsin
Babasız yavru neylesin
Gurbet benim köy senindir
Sanma ki gider gelirim
Can bir kuştur ne bilirim
Belki dönmeden ölürüm
Gurbet benim köy senindir
Divani'yim nice nice
İnlerim gündüz ve gece
Bu yoksulluk bitmeyince
Gurbet benim köy senindir
Kaynak: Dertli Divani

Gurbet Elde
Ömrümün yarısı geçti
Gurbet elde gurbet elde
Genç ömrüm tükendi bitti
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Hasretlik yüreğim deler
Hem de bölük bölük böler
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Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Akar gözlerinin yaşı garibin
Lanet olsun gurbet elin adına
Hiç doyulmaz muhabbetin tadına
Hısım akrabası düşer yadına
Bir yol ağrıyınca başı garibin
Garip nere varsa karadır yüzü
Nemlidir yakası yaşlıdır gözü
Aşikar edemez gizlidir sözü
Bir yere gelince başı garibin
Gurbet elde garip kimdir bilmezler
Ağlayınca çeşm-i yaşın silmezler
Garip halin nedir deyi sormazlar
Bulunmaz yareni eşi garibin
Aşık Garip gözlerinden yaş döker
Anam yoktur yaka yırtıp yaş döker
Nişanlım yok mezarıma taş diker
Bir çalıdır mezar taşı garibin
Söz: Aşık Garip

Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanıma
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Sızılar toprağı daşı garibin
Anam yok ki yaka yıka yaş döke
Bacım yok ki saçlarından saç döke
Gardaş yok ki mezerime daş dike
Bir çalıdır mezer daşı garibin
Kaynak: Ağa Keskin

Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Dinmez asla gözün yaşı garibin
Gurbet elde gariplere kim baksın
Anam yok ki gelsin gözyaşı döksün
Kimsem yok ki mezarıma taş diksin
Bir çalıdır mezar taşı garibin
Yazıktır gurbette garip adına
Doyulur mu memleketin tadına
Her geldikçe emsalleri aklına
Sığar mı dünyaya başı garibin
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

Sayfa 210

Abdal Pir Sultan&#65533;ım böyle buyurdu
Ayrılık gömleğim biçti geyirdi
Ben ayrılmaz idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
(<i>Kurbani mahlaslı dörtlük</i>)
Kurbani'yem bunu böyle buyurdu
Ayrılık gömleğin bize giydirdi
Ben ayrılmam idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gurbet Elde Yad Ellerin
Gurbet elde yad ellerin derdini
Çekiyim de eğleneyim bir zaman
Yaralı sineme bal ile tuzu
Ekeyim de eğleneyim bir zaman
Sahile uçurdum gönül kuşunu
Sıyırdı gidiyor dağlar başını
Mihri gibi gözlerimin yaşını
Dökeyim de eğleneyim bir zaman
(<i>TRT'de yer almayan dörtlük</i>)
Aşıp gider var mı bizim elleri
Yel ırgalar zülfündeki telleri
Dostlarımın göreceği yerleri
Gezeyim de eğleneyim bir zaman

Gurbet elde bir hal geldi başıma
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir

Pir Sultan Abdal'ım Seyit Nesimi
Şu aleme destan ettim sesimi
Uğrun uğrun sevdiğimin yasını
Çekeyim de eğleneyim bir zaman

Huma kuşu yere düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman&#65533;a kalmadı
Dedim yare gidem nasip olmadı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kağıda yazılmış ufak yazılar
Anadan ayrılmış körpe kuzular
Derdi olan yüreğinden sızılar
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
(<i>Repertuvarda olmayan dörtlük</i>)
Kağıt yok ki yazam yare gönderem
Ya ben ahvalimi kime bildirem
Can tatlıdır uram kendim öldürem
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
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Gurbet Elden Kurtulmuyor
Bağdat'ı Musul'u dolaştım geldim
Hep hasret türküsü söyler dilimiz
Sefa arar iken çok cefa buldum
Gurbet elden kurtulmuyor yolumuz
Gayret ettik tez dönelim sılaya
Çaktırmada nhep düşürdü belaya
N'ettik sana hep alırsın alaya
Engel olma felek kötü halımız
Kumlu sular başımızın belası
Ne hamamı vardır ne de helası
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Her günümün ayrı olur çilesi
Çok darlandı yarab Seyyah kulunuz
Kaynak: Sefil Seyyahi

Gurbet Eldir Goçyiğidin Vatanı
Gurbet eldir goçyiğidin vatanı
Aramazlar gurbet elde yiteni
Mezara gollar vadesi yeteni
Sızılar garibin suyu toprağı
Açılmaz heç garibin gülü yaprağı
Sızıla dağlar sızıla
Garlı dağlar görülmez oldu ardıcıla tucula
Ayırdılar ömrünü çeke çeke
Yalan dünyadan gücüle
Gümüş irbiklerde gaynadım daşdım
Gendi yağımıla gendim gavruldum bişdim
Gücücükden bi yazı geldi başıma
Gahbe felek ağı atdı aşıma
Yüce dağ başında bibelicek gar idim
Esdi yağmur ılgıt ılgıt eridim
Sekiz dene yavrunun anası benidim
Şimdi bayguş gibi ıssız viraneye dönen ben oldum
Yüce dağ başı garsız olmaz demedim mi
Demedim mi çivte bacılarım
Garlı dağlar yolsuz olmaz demedim mi
Benim bacılarım
Biz getmeyiz gahbe felek
Abasız olmaz demediniz mi benim bacılarım
Yüce dağ başında bir guş öter dedileridi
Nazlı Gadir’in anası Gelin Ayşan
Sarı Hasan’ın Yeter dedileridi
Gonca gülü Gadirim nar çiçeği Gelin Ayşam
Sarı Hasan’ı yitirdi
Gayalar gayalar yügsek gayalar
Yügseğine çıkmış şahin yuvalar
Gater diye döğdürdüğüm çivte mayalar
Göç çekip de aşdıcağım dağlar görünmez dumanlı
Depeler depeler yügsek depeler
Yügseğine gar yağar enginine sepeler
Guyumşuya döktürdüğüm elmas küpeler
Yar gedeli dakınıp da gezemem a canım

Sayfa 211

Şu depeyi dolanaydım dağ deyi
Sarı saçından bir dutaydım bağdeyi
Şu gurbet elde yavrularım var deyi
Dolanıp dolanıp gelişime ne dersin a canım
İçin çekmiş de galdırağın düzüne
Bir çivt keklik düşmüş de ericeğin özüne
Al yanak altundan daşdı zülüf düşmüş de
Solgun görünür gözüme
Başına bağlanmış bir incicik birümcek
Aklım heyran oldu da nazlı yari görüncek
Garıbağ’dan Alahan’a dönüncek
Eyiver zülfünü günden yana kölge olsun a canım
Kaynak: Elif Fatma

Gurbet Ellerde
Kendi köyümüzde ağır taş iken
Savrulduk yel olduk gurbet ellerde
Ele boyun eğmez dimdik baş iken
Namerde yol olduk gurbet ellerde
Şahin göz bulutun sakınmaz iken
O çelik bilekler bükülmez iken
Sılada bir damla dökülmez iken
Gözyaşları sel oldu gurbet ellerde
Gurbet sillesini saklar akşama
Bir vursa devirir asırlık çama
Biz o çamlardan da güçlüdük ama
Sallanır dal olduk gurbet ellerde
Sarmış insanları varık sevdası
Merhem yok mu bunun şekli çaresi
Düşman dost görünür çıkar davası
Dostlarına el olduk gurbet ellerde
Kaynak: Behram Altunal

Gurbet Ellerde Oldum Yaralı
Gurbet ellerde oldum yaralı
Bir mektup yazdım üstü kareli
Bir yarim vardı başı belalı
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem
Kolumu bağladılar demire

www.ezgidiyari.com

22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

Hiç kimsem yoktur meni kayıra
Korkum var felek bizi ayıra
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem
Oldum piyade düştüm yollara
Çanta bağladım ince bellere
Men garip düştüm irak yollara
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem

Sayfa 212

Gözlerim ufukta şafağı bekler
Gurbet gurbet uzar gecemiz bizim
Nazlı yar sılada yolumu gözler
Gurbet gurbet yazar hecemiz bizim
Dört yaşında geldi yaş kırka vardı
Gurbet gurbet ağrır başımız bizim
Baba oldu dede oldu kırardı
Gurbet gurbet gezer salımız bizim

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Dost Çağlari'm çağlar hasret nehrinde
Gurbet gurbet yanar içimiz bizim
Anamı sılamı görürüm düşde
Gurbet gurbet rüya düşümüz bizim

Gurbet Geceleri Beni Yıprattı

Kaynak: Aşık Çağlari

Gurbet geceleri beni yıprattı
Uykularım kaçtı uykum gelmedi
O yana dön olmaz bu yana döndüm
Her tarafa döndüm yine olmadı

Gurbet Rüzgarı

Gece saat dört beş uyku yok gayrı
Sanki bozulmuştur beyin ayarı
Vatanından ayrı yuvamdan ayrı
Çileli gurbette yüzüm gülmedi
Usandım canımdan epeyce yordu
Cahiller çok zaman kalbimi kırdı
Gurbet kahrı beni törpüye vurdu
Dişlerim döküldü saçım kalmadı
Kul Kevseri ellerimde saz gördüm
Ömrüm kış yaşadı çok az yaz gördüm
Kadir kıymet bilen insan az gördüm
Kimisi anladı çoğu bilmedi

Yine esti başımda hasretlik yeli
Sordu aldı gitti gurbet rüzgarı
Dinmiyor uslanmaz bu poyraz deli
Vurdu aldı gitti gurbet rüzgarı
Aldı ta savurdu elden ellere
Maruz kaldım bazen acı dillere
Bir kasırga oldu daldı güllere
Kırdı aldı gitti gurbet rüzgarı
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Doğruları söylemeye çalıştım
Çok devletler çok şehirler dolaştım
Yordu aldı gitti gurbet rüzgarı

Kaynak: Aşık Kevseri

Kul Kevseri beyan edem varımı
Ömrüm zarar gördü unut karımı
Üç yüz altmış küsür damarlarımı
Sardı aldı gitti gurbet rüzgarı

Gurbet Gurbet (Göçmen Kuşlar)

Kaynak: Aşık Kevseri

Göçmen kuşlar gibi göç gater,gater
Gurbet gurbet gider yolumuz bizim
Her mevsim de başka renk başka amber
Gurbet gurbet tüter gülümüz bizim

Gurbet Tireni

Sılayı gönülde gizem yapmışız
Gurbet gurbet sızar yaşımız bizim
Hasret hırkasını melanet takmışız
Gurbet gurbet kaynar aşımız bizim
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Beraber çok mutluyduk
Neden ayrılık oldu
Zalim gurbet tireni
Seni elimden aldı
Artık sabrım kalmadı
Dön gel gurbet tireni
Sevgilimden bir haber
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Al gel gurbet tireni
İçimdeki hasreti
Söndür gurbet tireni
Kaynak: Arif Sağ

Gurbet Yolcuları
Kar yağdı rüzgarın yeli kalmadı
Dereler kurudu çamuru seli kalmadı
Gürün halkı İstanbul’a taşındı
Burada bizden başka deli kalmadı
Kaynak: Erşani Yiğittürk

Gurbet Yollarında
Gurbet Yollarında Solmuş Baharı
Neresidir Onun Yurdu Kimbilir
Üstüne Yazmışlar Garip Mezarı
Başucuna Gelen Varmı Kimbilir
Geçti Zaman Geçti Boşu Boşuna
El Koydular Ekmeğine Aşına
En Sonunda Vardın Ömrün Kışına
Ahirette Dostun Varmı Kimbilir

Sayfa 213
Kaynak: Zeki Oğuz

Gurbeti Ben Mi Yarattım
Yokluk beni mecbur etti
Gurbeti ben mi yarattım
Gençliğimi aldı gitti
Gurbeti ben mi yarattım
Ne mektup ne haber aldım
Yurdumdan yuvamdan oldum
Her şeyime hasret kaldım
Gurbeti ben mi yarattım
Akşam olur gölge basar
Umuduma yeller eser
Yokluk imkanımı keser
Gurbeti ben mi yarattım
Akarsu sılayı anma
Bu ayrılık geçti sanma
Çaresizdim geldim amma
Gurbeti ben mi yarattım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Gurbetin (Akşam Oldu)
Kaynak: Hıdır Kutan

Gurbete Gidişimdir
Gurbete gidişimdir (Oy nanana)
Gonca gül derişimdir (Oy nanana)
Eğil eğil öpeyim (Oy nanana)
Belki son görüşümdür (Oy nanana)
Dut ağacı boyunca (Oy nanana)
Dut yemedim doyunca (Oy nanana)
Sen kalasın İstanbul (Oy nanana)
Yar görmedim doyunca (Oy nanana)
Derelerde saz olur (Oy nanana)
Gül açılır yaz olur (Oy nanana)
Ben yarime gül demem (Oy nanana)
Gülün ömrü az olur (Oy nanana)
Bülbül yuvada inler (Oy nanana)
Susar kalbini dinler (Oy nanana)
Benim gönlüm sensin (Oy nanana)
Senin gönlünde kimler (Oy nanana)
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Akşam oldu gün dağlardan çekildi
Değişti çehresi yüzü gurbetin
Hayallerim birer birer döküldü
Yalanmış ikrarı sözü gurbetin
Hasret canan oldu vuslat can oldu
Duygu duygu eridiğim an oldu
Yürek yufkalaştı alıngan oldu
Gayrı çekilmiyor nazı gurbetin
Polatoğlu rahat huzur koymadı
Feryadıma aldırmadı duymadı
Civan gençliğimi yedi doymadı
Bilmem canımda mı gözü gurbetin
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Gurbetin Soğuk Kaldırımlarına
Gurbetin soğuk kaldırımlarına
Uzanıp yatan ilk ben değilim ki
Ayak koyduğum tüm adımlarına
Beden sürüyen ilk ben değilim ki
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Yalnız kaldığım her bir köşesinde
Sen ağlar iken herkes neşesinde
Derim adalet bunun neresinde
Yıllarca soran ilk ben değilim ki
Hıçkıran gönlüm halimi sorar da
Bitmez derdime çareler arar da
Bir nebze olsun merhemi olur da
Lakin gam gören ilk ben değilim ki

Sayfa 214

Baharda navruzu börtü böceği
Yazlarım ağlıyor gülüm ağlıyor
Çağır küçük kızı saçını tara
Oğlanın dizleri hep yara bere
Gelip de bizleri görsen bir kere
Kızlarım ağlıyor oğlum ağlıyor

Kaynak: Engin Namlı

Ceylaniyim şimdi dokunur tele
Söyleyip türküsün savurur yele
Duyarsa sevdiğim çok selam ola
Sazlarım ağlıyor telim ağlıyor

Gurbette Geçti

Kaynak: Aşık Ceylani

Hasretin elinden bu bağrım pişti
Nerde garip varsa gurbete göçtü
Derinden derine bir yara açtı
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti

Gurbette Ömrüm Geçecek 1

Yaşlandı dizlerim artık tutmuyor
Benim de gurbette ömrüm bitiyor
Çok hasretlik çektim vadem yetmiyor
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti
Kemal Yıldız der ki gurbettir derdim
Anam babam olmasaydı nederdim
Tabipler bilmez ki benim bu derdim
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti
Kaynak: Kemal Yıldız

Gurbette Hasretlik (Babama)
Gurbette hasretlik çökmüş üstüme
Gözlerim ağlıyor elim ağlıyor
Söylemem eşime yakın dostuma
Sözlerim ağlıyor dilim ağlıyor

Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir münasip yarim de yok
Uçtu genç şahinim uçtu
Kaçarak deryayı geçti
Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Koyverin kuşu turnaya
Yarin durağın bulmaya
Soyundum derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
Dünya Karacaoğlan fani
Toprak emer tatlı canı
Hastalandım ilaç hani
Bir acısız ölüm de yok
Kaynak: Karacaoğlan

Hallarımı bilen kullar sayılı
Dertleri sorarsan bir bir kayılı
Ayaklar nasırlı eller soyulu
Dizlerim ağlıyor belim ağlıyor

Gurdular Düğün Daşını

Memleketten haber veren bulunmaz
Dönmek istesen de sıran bulunmaz
Yaram göz göz oldu saran bulunmaz
Bezlerim ağlıyor zulüm ağlıyor

Gızlar gelin gidiyor
Analar bubalar amanın imanım edivesin yasını

Özledim köydeki isli ocağı
Harmanda ekinde yazın sıcağı
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Gurdular düğün daşını
Gaynadırlar amanın imanın a canım keşgek aşını

Avluda alay gurulsun
Zurnalar çift çift amanın imanım a canım sazlar çalın
Gızlar gelin gidiyor
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Analar bubalar amanın imanım edivesin yasını
Kaynak: Hasan Avcı

Guruldu Mu Şu Banaz'ın Bazarı
Guruldu mu şu Banaz'ın bazarı
Daş çatlatır yad ellerin nazarı
Bartının altında yanak kızarı
Kızaran yanağın ben olam gelin (ben olam)
Kalktı mı da şu köylerin harmanı
Yangınıyla bulamadım dermanı
Eller sılasında keser kurbanı
Ben seninle edemedim bayramı (gelin bayramı)
Caminin önünde izlerim galdı
Goca gapınızda gözlerim galdı
Kalk gidelim kömür gözlüm ağlama
Anayın lafları bağrımı deldi (gelin bağrımı deldi)
Kaynak: Mustafa Koçak

Gücendi (Ne Yapıp Neyleyim)
Ne yapıp neyleyim gül yüzlü yare
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
Olmaz mı bu hallerim pare pare
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
Akıbet bu dertler beni pir eder
Bağlar kakülüne hem esir eder
Bire baksam yüzüne bin tektireder
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
Han-ı safamı Fahri kabir ettim
Bana yar ol deyu çok da cebrettim
Bunca yıl yalvardım bunca sabrettim
Sevmedim gücendi sevdim gücendi

Sayfa 215

Adaletsiz padişahın
Canavar girsin köşküne
Adem olan adem sever
Adalete boyun eğer
Kul hakkı dünyayı değer
Biz cana kıyar değiliz
Oooooo meyhaneci
Şarab'ın bugün çok acı
İnsanlar konar göçerler
Kimi hoca kimi hacı
Gider Kul Mahzuni gider
Gider dostu tavaf eder
Benim bildiğim bu kadar
Biz cahile uyar değiliz
Hudey hudey hür aşkına
Biz içeriz pir aşkına
Adaletsiz Hükümdarın
Ateşler düşsün köşküne
Oooooo meyhaneci
Bugün şarab'ın çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gücenmiş Sevdiğim
Gücenmiş sevdiğim uykuyu atmış
Taramış zülfünü boynuna atmış
Akşamın uykusun sabaha katmış
Uyansana gözlerini sevdiğim
Karşıda bir güzel gülüp duruyor
Çiçeği burnunda solup duruyor
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Gözünün yaşını silip duruyor

Kaynak: Ayaşlı Aşık Fahri

Gücenme Ey Sofu Baba

Gücün Yeter Mi

Gücenme ey sofu baba
Biz aşığız kör değiliz
Ver bir selam al merhaba
İkiliğe yar değiliz

Benliği terk edip şöyle bir baksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Yedi kat yerde de göğe de çıksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi

Hudey hudey hür aşkına
Yol verin gitsin şaşkına

Ağa paşa olsan bey olsan
Dünyaya hükmeden cihan şahı olsan
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Ferman bende diyip saf da durdursan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Eroğlu'yum gördüm dünya halini
Terkedip gidersin burda malını
Üç beş kişi taşır ancak salını
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi

Sayfa 216

Yapamadın serseri
Aman gül Alim
Canım gül Alim
Oyna bana gül Alim
Çal bana gül Alim
Kaynak: Sıtkı Akın

Kaynak: Kemal Eroğlu

Güç Olur (İnsanlıktan Nasibini)
İnsanlıktan nasibini almamış
Zavallı kulların hali nic’olur
Tutunacak dalı kolu kalmamış
Meteliksiz yaşaması güç olur
Kötülerden zarar gelir insana
Sakın bu söz için gücenmen bana
Aşkın cevabı da yeter bu cana
Sevip sevip ayrılması güç olur
Bir güzele meyil vermek suç olur
Kader diye avuturum kendimi
Söyleyemem hiç kimseye derdimi
Sanki kader yaptı beni hep deli
Hançer değil dil yarası güç olur
Sorunlar hep oldu sanki kördüğüm
Çözülmek bilmiyor nedir çektiğim
Kasım der ki hasretine yandığım
Nazlı yarin sitemleri öç olur
Bir güzele meyil vermek suç olur
Kaynak: Kasım Karşı

Gül Ali'min Saçları
Gül Ali'min saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Gül Ali'mi görenler
İçin için ağlıyor
Aman gül Alim
Canım gül Alim
Oyna bana gül Alim
Çal bana gül Alim
Yerden aldım keseri
Vuramadım enseri
Bir babanın gönlünü
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Gül Altında Gergef İşler
Gül altında gergef işler güzeller
Elde biçer diker işler güzeller
İğne ile sarma sarar sevdiğim
Öne türlü yemiş dizer güzeller
Al almanın yeşil dalı güzeller
Gölge vurmuş yaprakları güzeller
Lahuri şalı dolanmış sevdiğim
Salıvermiş saçakları güzeller
Kaynak: Cemal Alemdar

Gül Budanmış
Gül budanmış dal dal olmuş
Menevşesi al al olmuş
Siyah zülfün tel tel olmuş yar yar
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli vay
Gül karanfile karışmış
Küskünler de hep barışmış
Taze goncalar yetişmiş
Biz bu yerlerden gideli
(Bağlantı)
Lale sümbüller açılmış
Seven sevene karışmış
Hasret olanlar kavuşmuş
Biz bu yerlerden gideli
Bağlantı
Nergisle çiğdem serpilmiş
Yola güzeller dökülmüş
Ergenler birbirini seçmiş
Bağlantı
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Sayfa 217

Öksüz Dede der bu sözü
Hakka çevirmiştir özü
Öldü zannettiler bizi
Biz bu yerlerden gideli

Gül açılgen bağlarning bülbül yari emes mu
Yürögimni oynatkan yarnın sazı emes mu
Yar çalısen sazıngni men melengden ötkende
Toh top kulak salınmen küveyci geyetkende

Kaynak: Öksüz Dede

Hey güldek öter ömrimiz
Ta ebetke bile biz

Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu
Gül dalına konmuş bülbül yavrusu ölem yavrusu
Ben o yare dayanamam doğrusu
Gün akşam akşam yare kavuşam
Ne dedim de anan ile babana ölem babana
Seni bana vermiyorlar doğrusu
Meri kekliğim yolun bekliyim
Irmak kenarında yosunlu taşlar ölem oy taşlar
Yara haber verin gökteki kuşlar
Gün akşam akşam yare kavuşam
Söyleyin o yara yazmasın mektup yazmasın mektup
Kapanmış yaralar yeniden başlar
Dağlardan aşam yare ulaşam
Kaynak: Kemal Çığrık

Gül Dedim (Bir Huri Gözlünün)
Bir huri gözlünün müptelasıyım
Cemalin gören de bir de gül dedim
Dedi dost olayım kadimi sana
Bana yaren çoktur bir de gül dedim
Bağban oldum hizmet ettim o dale
Gavvas girip deryaları od ale
Şeyda bülbül konar herdem o dale
O daldan desdime bir de gül dedim
Tevekkülden ırasgeldim yüz ere
Cismim yare bu hak erer yüz ere
Neçe halim arzedeyim esgere
Dedim üç beş vardı bir de gül dedim
Bu garip Elfazi düştü okuya
Zebur al desdine herdem okuya
Niçin heves ettin sen de o huya
Ona heves eden bir de gül dedim
Kaynak: Kul Elfazi

Gül Dek Öter Ömrümüz
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Nalışıng bilen işimge küçce suret tolidu
Mihnitingden seher gül çiçekler külidu
Koçma kunçe çiçekler içkimizge okşeydu
Günel yaşlık ömrimiz şu güllerdek yaşneydu
Hey güldek öter ömrimiz
Ta ebetke bile biz
Kaynak: Nuri Mahmut

Gül Demeyen Yar
Bir saatlik yolum bin yıllık oldu
Gönül mektubuyla gel demeyen yar
Bu garip gönlümü de dertlere saldı
Yeter ağladığın gül demeyen yar
Uzak yakın demez yolun boylarım
Bilmen ki güldüğümde kara bağlarım
Hasretinden gece gündüz ağlarım
Gözümüm yaşını sil demeyen yar
Verdiğim ikrardan geçmek istemem
Başka elden dolu içmek istemem
Şekip'im o yarsız göçmek istemem
Ya murat al ya da öl demeyen yar
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Gül Dibi Belleniyor
Gül dibi belleniyor
(Edalım aman sürmelim aman)
Haydi bülbüller dilleniyor
Benim sevgili yarim
Haydi kiminle eyleniyor
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Gülüm var bucak bucak
(Edalım aman sürmelim aman)
Haydi toplarım kucak kucak
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Elin yari gül ise
Haydi benim yarim tomurcak
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Gülüm kurutmam seni
(Edalım aman sürmelim aman)
Haydi suda çürütmem seni
Dünya çirkini olsa
Yine de unutmam seni
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Kaynak: Yöre Ekibi

Gül Ektim Gül Bitirdim
Gül ektim gül bitirdim
Dalına bülbül getirdim
Eller yaylaya çıkarken
Ben gülümü yitirdi
Nehir olup akayım
Ateş olup yakayım
Aç yüzünü sevdiğim
Doya doya bakayım
Al elmamı soyayım
Baş ucuma koyayım
Anam ben gurbetteyim
Sana nasıl doyayım

Gül Ezerler
Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
Çirkini baştan savarlar
Ata binsem coştu gönül
Yardan ayrılması müşkül

Gül Gönder Bana
Sensiz bütün ömrüm boranda kışta
Gölüm hasret dolu,gözlerim yaşta
Senin kokun gelsin her koklayışta
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Saçından bir deste tel gönder bana
Aylar yıllar geçti selamın gelmez
Küsme nazlı yarim gül gönder bana
Ne derdin varsa ortak olayım
Yarıdan yarıya gül gönder bana
Yaz gelsin sevdiğim erisin karlar
Yeşiller giysin bütün diyarlar
Ölürsem kabrimin üstüne korlar
Bahçenden bir demet gül gönder bana
Kaynak: Nuray Hafiftaş

Gül Islattım Billura
Gül ıslattım billura
(Haydah güzel Adile'm)
Çıka da goymuş yollara
Üç beş de yıldır seviyodum
(Haydah güzel Adile'm)
Bildirmedim ellere
İlimonun gurusu
Guru sevda
Zor oluyo doğrusu
Kırmızı gülden dal kestim
(Haydah güzel Adile'm)
Haniya da benim feslim
Evvelde böyle değildin
(Haydah güzel Adile'm)
Şimdi selamı kestin
İlimonun suyuna
Güzel Adile'm
Yandım fidan boyuna
Kaynak: Mahir Tokdemir

Gül Koydum Gül Tasına
Gül koydum gül tasına
Hamamın ortasına
İşte ben gidiyorum
Gel atın terkisine
Karanfil destesiyim
Güzeller hastasıyım
Kız gülün eğri bitmiş
Ben onun ustasıyım
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Dağlarda meşelerde
Gülsuyu şişelerde
Herkes almış yarini
Ben kaldım köşelerde
Kaynak: Remzi Cavıldak

Gül Kurban (Deli Gönül)
Deli gönül bir sevdanın derdiyle
Gidilmez yollara düştü gül kurban
Genç yaşımda bu sevdalı yüreğim
Yandı ateşlere pişti gül kurban
Bir ses saldım ulaşılmaz illere
Onun için düştüm dilden dillere
Yalın ayak yolcu oldum yollara
Aşılmaz dağları aştım gül kurban

Sayfa 219

Gül Kuruttum
Gül kuruttum gül kuruttum
Yari sinemde uyuttum
Yar söyledi ben unuttum
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül
Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül
Kaynak: Mehmet İpek

Gül Menekşe Senden Almış Kokuyu

Kader böylesine bağladı bizi
Karaymış alnıma yazılan yazı
Gözden ırak oldun zalimin kızı
Kaynadı yüreğim taştı gül kurban

Gül menekşe senden almış kokuyu
Seninle açarmış dal yarim yarim
Baharda ayrılık, gurbetin huyu
Yaş ol gözlerime dol yarim yarim

Bahçıvan inerse bağlar üstüne
Deste deste gül gönderir dostuna
Kendi ceylan girmiş kuzu postuna
Yarenler bu hale şaştı gül kurban

Gel otur şu sözü yaz defterine
Bana sitem yazma selam yerine
Gurbet zehirini katmış terine
Terinde bu canım al yarim yarim

Kaynak: Orhan Bahçıvan

Gül Kurusu Kalburda
Gül kurusu kalburda
Neler vardır sabırda
Arşın kollu can yarim
Ankara'da taburda
Kayalar yarıldı
Naz etme gülüm darıldı
Kara tren kay da gel
Düdüğünü çal da gel
Gönderdiğin emaneti
Zay etmeden al da gel
Hamır aşına
Ben yandım çatık kaşına
Kaynak: Mehmet Gündüz
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Gül Menevşe Senden Almış
Gül menevşe senden almış kokuyu
Seninle açarmış dal yarim yarim
Baharda ayrılık gurbetin huyu
Yaş olup gözlerimde dol yarim yarim
Gel otur şu sözü yaz defterine yaz defterine
Bana sitem yazma selam yerine selam yerine
Gurbet zehirini katmış terine katmış terine
Tenimde bir canım al yarim yarim
Kaynak: Yüksel Yıldız

Gül Mü Sandın (Adile)
Adile’min üç boncukluk hasırı
Hiç yok muymuş efesinin hatırı
Adile’m olmuş düşmanların yasırı
Gül mü sandın gül adilem solacak
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Bir gün olup kara kara yerler dolacak
Adile’min gerdanına altın dakmalı
Dakıb dakıb cemâline bakmalı
Adile’m bir gece bizde yatmalı
Gül mü sandın gül adilem solacak
Bir gün olup kara yerler dolacak
Kaynak: Ramazan Güngör

Gül Oğlan (Gizil Gül)
Gizil gül oyum-oyum
Derim sineme goyum
Yağış yağarş yer doymaz
Men senden nece doyum
Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
Bu dağdan açmag olmaz
Narıncı başmag olmaz
Bir cüt ögüşden ötür
Yarla savaşmag olmaz
Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
Evleri kün delen yar
Bize gül gönderen yar
Gülüm yargıza dönsün
Menden üz dönderen yar
Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
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Alma versem almazsan
Sen almadan galmazsan
Hansı bağın gülü sen
İyledikce solmazsan
Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
Kaynak: Davud Memmedbeyov

Gül Tadında Sözler Yazdık
İşitmez mi bizi yürek
Sözüm tarih kıpırtısı
Ey dağların çam kokusu
Ey sesin güzel şarkısı
Kozalara filizlere
Anlatın bu öykümüzü
Gül tadında sözler yazdık
Mavisine gökyüzünün
Yollarına canlar koyduk
Bu sevdanın gülüm gülüm
İşitmez mi bizi ülke
Günek serdik umutlara
Ey dirence döktüğüm ter
Ey yarım kalmış türküler
Tarihlere yıldızlara
Anlatın bu öykümüzü
Kaynak: Ersin Ergün

Gül Tükendi Ben Tükendim
Dertlerimi yaza yaza
El tükendi ben tükendim
Yıllar yılı vurdum saza
Tel tükendi ben tükendim
Kapıldım bir hoş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
Bahçemde menekşe lale
Gül tükendi ben tükendim
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Geçiyor benim de çağım
Ne evim var ne ocağım
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi ben tükendim

Kaynak: Domna Samiu

Ersin'im arıldım gayrı
Arıldım duruldum gayrı
Cihana darıldım gayrı
Yol tükendi ben tükendim

Gül yüzlü cananım senin elinden
Gizli gizli yaşım dökülmektedir
Dile destan oldum zalim dilinden
Akar gözyaşlarım dökülmektedir

Kaynak: Ersin Tecer

Gönül bir sevdanın düştü peşine
Merhamet et n'olur gözüm yaşına
Yandım mah yüzüne kara kaşına
Düşündükçe ömrüm sökülmektedir

Gül Üstüne
Çarşafın yorganın perden
Gül üstüne güller açıyor
Fakirim yoksulum lakin yüreğim
Gül üstüne güller açıyor

Gül Yüzlü Cananım

Mahzuni Şerif'im ben bir deliyim
Göster cemalini seyran eyleyim
Yandım bittim işte daha ne deyim
Neden o dost benden çekilmektedir

Bitmesin gece kollarında
Tükensin ömrüm yollarında
Baharı yaşarken senin yanında
Gül üstüne güller açıyor

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Çağırır gözlerin beni uzaktan
Kurtarır ipek tenin büyük tuzaktan
İnan ki seni sevdiğim zaman
Gül üstüne güller açıyor

İkrarım ikrardır gül yüzlü dostum
Yine seveceğim ölene kadar
Senin özlemini sineme gömdüm
Gizli gam çekerim gelene kadar

Uykun uykun karanfil uykusu
Duygun duygun ırmaklar dolusu
Kalbim kalbim seninle doğrusu
Gül üstüne güller açıyor

Yas bağladı dumanlandı dağlarım
İlkbaharda gazel döktü bağlarım
Vefasız yar senin için ağlarım
Gözyaşım deryaya dolana kadar

Kaynak: Mustafa Ceylan

Sen benim maralım sevdalı sunam
Ben garip aşığım narına yanam
Ah çekip ağlama yar dayanamam
Hasan Kaplani'yi bulana kadar

Gül Yapraklarından
Gül yapraklarından hep elbiseler yaparım
Giyip geçerim kalbini çalmak için
Sana sesleniyorum dinle
Bir kağıt al yaz
Karar verdim kuşum sen de karar ver
İki kalp bir olsun
Tek vücut tek ruh
Aman gel aman
Sevdalim aman
Altınları sana vereyim tatlı ve kara gözlüm
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Gül Yüzlü Dostum (İkrarım İkrardır)

Kaynak: Hasan Kaplani

Gül Yüzlü Sevdiğim 1
Gül yüzlü sevdiğim nemden incindin
Araya söz katan eldir efendim
Kul oldum kapına mürvete geldim
Göster cemalini güldür efendim
Dostun hünerleri gerçekler canı
Muhammet Ali'yle açtık dükkanı
Bahası biçilmez gerçek sultanı
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O da bu asırda kuldur efendim

Gül Yüzlü Sultanım

Kulun işi her an günah işlemek
Adettir fidanı kesip aşlamak
Bir mürvete yüz bin kan bağışlamak
Ta ezelden kadim yoldur efendim

Gül yüzlü sultanım nemden incindin
Söz katar araya eldir efendim
Ben kulunum haki payına geldim
Aradan noktayı kaldır efendim

Gül Yüzlü Sevdiğim Ecel Kapımı

Hayal mayal gelir dostun sefası
Budur aşıkların sultanı hası
Maşuğun Aşığa cevri cefası
Böyle cevreyleme öldür efendim

Gül yüzlü sevdiğim ecel kapımı
Çalmayınca gönül yardan vazgeçmem
Ruhuma kastedip tatlı canımı
Almayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden

Pir Mehmed'im ilmin zatın bilenler
Hayran olur dost cemalin görenler
Kusur mu gözetir sultan olanlar
Bazı kusur işler eldir efendim

Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Öz gülümü koyam dedim bardağa
Esti seher yeli değdi yaprağa
Elde olsa girmem kara toprağa
Ölmeyince gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Ali Baba dargın civan merdine
Dost derman olur mu gönül derdine
Felek kervanını benim yurduma
Salmayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Kaynak: Ali Baba

Gül Yüzlü Sevdiğim Neme Gücendin
Gül yüzlü sevdiğim neme gücendin
Senden başkasını sevdiğim mi var
Kıblemi Kabemi sana bağladım
Tavaf eylemekten yıldığım mı var
Aşkına düşeli yüzüm gülmedi
Çok bekledim dosttan haber gelmedi
Secde kıldım amma gene olmadı
Hakkı senden ayrı bildiğim mi var
Akarsu sevmese düşer mi dile
Seda bir çiçektir götürmez hile
Değil hakikatte düşümde bile
Hakikatten ayrı bildiğim mi var
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kaynak: Murtaza Eren

Gül Yüzlü Yar
Yaz bahar ayında varayım dedim
Varamadım gül yüzlü yar küstü mü
Hak-i paye yüzler süreyim dedim
Süremedim gül yüzlü yar küstü mü
Ziyarettir Beytullahın yolları
Orda engin burda zordur yelleri
Al yanakta al kırmızı gülleri
Deremedim gül yüzlü yar küstü mü
Aşık oldum Beytullahın nuruna
Amasya'da şehitlerin birine
Eli bağlı kolu bağlı darına
Duramadım gül yüzlü yar küstü mü
Veli'm eydür firkatim var zar ile
Dünü günü intizarım yar ile
Danışacak müşkülüm var pir ile
Soramadım gül yüzlü yar küstü mü
Kaynak: Ali Kurt

Gül Yüzlü Yarim (Yar Oy)
İsmini sevdiğim gül yüzlü yarim
N'olur bana cefa etme el gibi
Bak ne hale geldim bu genç yaşımda
Açılmadan solan gonca gül gibi
Bana yoldaş olan bir kırık sazım
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Bu derdin elinden gülmedi yüzüm
Dertli pınar gibi çağladı gözüm
Akar boz bulanık yaşı sel gibi

Sayfa 223

Gül yüzün dönme benden
Ölürüm geçmem senden
Kapına kul olayım
Selamın kesme benden

Hasan Kaplani'yim bağrım yaralı
Yar yoluna gönül verdim vereli
Aşkın bana sillesini vuralı
İnliyorum sazımdaki tel gibi

Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam

Kaynak: Hasan Kaplani

Ağlarım ben gülemem
Göz yaşımı silemem
Verin benim yarimi
Başka bir şey dilemem

Gül Yüzlüm Gül Destim
Benim sevdalarım yeni filizlenir
Doymasa da toprak can can içinde
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Duymasa da toprak can can içinde
Gül yüzlüm gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim dost dost

Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam
Gül dikeyim bağlara
Sarılsın yapraklara
Kurban olayım yarim
Bastığın topraklara
Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam

Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm gine hasta gibi
Artar eksilmiyor gam gam içinde

Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Gül yüzlüm gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim dost dost

Gülahmet'de dar sokakta evim var
Al gınalı ellerinde gülüm var
Sen gidersen benim başka kimim var
Hele de şu hesmanın edasına bak

Kaynak: Hüseyin Karakuş

Gülahmet'de dar sokaktan içeri
Dadaşlar oturmuş iki geçeli
Elleri gınalı yüzü peçeli
Hele de şu hesmanın edasına bak

Gül Yüzlüm Seni Her Zaman

Gülahmet'de Dar Sokakta

Gül yüzlüm seni her zaman anarım
Aşkın pare olsa derman ararım
Gelenden geçenden haber alırım
Bağlamışsın elaları üstüne

Kaynak: Halit Kök

Aşık Rafet der de kaşların kara
Açtın başıma da bilinmez yara
Aradım cihanda bulunmaz çara
Gül yüzlerin açılmaz gülleri

Eğer bana bir vefalı yar isen
Al gönlümü senin olsun Gülbahar
Yüreğimi soğutacak kar isen
Çal gönlümü senin olsun Gülbahar

Kaynak: Rafet Yayan

Kader diye yazıp namı sanımı
Seher ile uyan uyar canımı
Sevgi ol da dolaş deli kanımı
Kal gönlümü senin olsun Gülbahar

Gül Yüzün Dönme Benden
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Gülbahar (Eğer Bana)
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Bilirim ki bilmek senin inadın
Şimdiye dek sınadınsa sınadın
Aşk adına açı ver gel kanadın
Dal gönlümü senin olsun Gülbahar
Ben de bir aşk encamının seliyim
Ondandır ki aşk uğruna deliyim
Sen baharsın bende bahar gülüyüm
Çel gönlümü senin olsun gülbahar
Der ilhami budur benim dileğim
Yüreğim var tutmasa da bileğim
Dünyam senin ekseninde meleğim
Bil gönlümü senin olsun gül bahar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Güldür (Yarim Kırmızı Güldür)
Yarim kırmızı güldür
Sevdamız güldür güldür
Ya derdinden ölürüm
Ya da yüzümü güldür
Yürek baygın bir güle
Dertli öten bülbüle
El açtım güne aya
Murat al gülden güle
Buket yaptım Gülsen'e
Diken bana gül sene
Niçin için dağlandım
Yar bari sen gülsene
Gülistanda Gülüm var
Gülnazımda gülüm var
Şahturna gül güldürek
Ağlayana gülüm var
Kaynak: Aşık Şahturna

Güldür Gül (Bugün Ben Pirime)
Bugün ben pirime vardım
Pirin cemali güldür gül
Oturmuş taht-ı revanda
Tahtı revanı güldür gül
Gülden terazi yaparlar
Gülü gül ile tartarlar
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Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül
Toprağı gül kaşı gül
Kurusu gül yaşı gül
Has bahçenin içinde
Serv-i revanı güldür gül
Gülden değirmeni döner
Onun ile gül övünür
Akar arkı çarkı döner
Bendi pınarı güldür gül
Ağ gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışırlar hare karşı
Harı ezharı güldür gül
Gel ha gel can Nesimi
Güldür gül hak nefesi
Şu öten bülbülün sesi
Derdi figanı güldür gül
Kaynak: Aşık Daimi

Güldür Gül (Toprağın Gül Olmuş)
Toprağın gül olmuş taşın gül olmuş
Dudağın gül olmuş başın gül olmuş
Yanağın gül olmuş kaşın gül olmuş
Gözünde dökülen yaşlar güldür gül
Sevişin gülcedir duyun gülcedir
Öpüşün gülcedir huyun gülcedir
Gelişin gülcedir soyun gülcedir
Teninde serpilen benler güldür gül
Bakışın güldendir gözün güldendir
Yakışın güldendir özün güldendir
Gülüşün güldendir yüzün güldendir
Rüzgarda savrulan tüller güldür gül
Sen benim sümbülüm gülüm gülcemsin
Sen benim yıldızım ayım gecemsin
Sen benim şiirim dilim hecemsin
Dilinde dökülen sözler güldür gül
Kaynak: Nuri Can

Güldürmedim Nazlım Birgün Ben Seni
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Güldürmedim nazlım birgün ben seni
Bundan sonra yürü gül yavaş yavaş
Ya görürsün ya görmezsin sen beni
Artık defterinden sil yavaş yavaş
Yaprağım döküldü çiçeğim soldu
Seninle ikbalim yüzüme güldü
Kurtuldun kışından baharın geldi
Açılsın bahçende gül yavaş yavaş
Çoktan sönmüş idi sevgin aşikar
Bunu bilmez mi sandın ey hoş nigar
Beni böyle süründüren bir ikrar
Bilmek istiyorsan bil yavaş yavaş
Yaptığım binayı yıkıp devirdin
Başkalara uydun işi çevirdin
Destan ettin elden ele duyurdun
Sevinip duruyor el yavaş yavaş
Zehirle yoğrulmuş vurduğun hançer
Bundan kurtulmaya ne çarem mi var
Çekerim bu derdi ölene kadar
Bilmek istiyorsan gel yavaş yavaş
Meluli kapında bendedir bende
Gönlüm yanındadır ayrılmaz sende
Meğer ki bu ruh da çıkar bedende
O zaman ayrılır yol yavaş yavaş
Kaynak: Aşık Meluli

Güle Aşık Olup Zar Eden Bülbül
Güle aşık olup zar eden bülbül
Derdi kimden aldın bana da söyle
Mecnun Leyla dedi hep yana yana
Ona nerden geldi bana da söyle
Güllere can veren baharda gözüm
Derdi çeken bilir dertliye sözüm
Bana bunu anlat vefasız özüm
Bu dert aşı mıdır bana da söyle
Zevki için sana kafes kurmuşlar
Figanı bilmezler zevke durmuşlar
Gülünden ayırıp yalnız koymuşlar
Derdi kimden aldın bana da söyle
Berati'dir adım gönlüm enginde
Bu dallarda değil gönlüm gülünde
Ben gamlı durmuşum senin zarında
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Derdi nerden aldın bana da söyle
Kaynak: Aşık Berati

Güle Çıktım Gülmedim
Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Güzel senle gezmesi yar
Şerifem sen yaktın beni
Sefayimiş bilmedim
Penceresi parmaklı
Şerifem elma yanaklı
İstedimde vermedi(ler)
Şerifem sen yaktın beni
Gızı çok mu gıymatlı
Bahçalarda iliman
İlimanı ben alman
Nereye gidiyon sen güzel
Şerifem sen yaktın beni
Ben olsam ayrılaman
Kaynak: Servet Tekin

Güle Çıktım Gülmedim
Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yar gezmesi
Sefa imiş bilmedim
Öleceğim senin için
Uzadım kamış oldum
Damladım gümüş oldum
Ben sevdaya düşeli
Yuva tutmaz kuş oldum
Öleceğim senin için
Çayır çimen üstünde
İnek güderim inek
Mubbile'nin yüzünden
Yedim yüzelli değnek
Öleceğim senin için
Kaynak: Cevdet Erdem

Güle Düştüm Gülmedim
Güle düştüm gülmedim
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Gülden düştüm ölmedim
Ela gözlü yarimi
Tam bir aydır görmedim
Arabamı koşamam
Yokuşları aşamam
Ver baba sevdiğime
Ölürüm de yaşamam
Kaynak: Cevdet Erdem

Güle Güle (Zorla Sevmedim)
Zorla sevmedim ben seni
Gidiyorsan güle güle
El sallayıp üzme beni
Gidiyorsan güle güle
Hani verdiğin söz hani
Unuttun mu geçen günü
Kimler kandırdı ki seni
Gidiyorsan güle güle
Saçı uzun aklı kısa
Beni böyle koydun yasa
Gerçekten sevmedin ise
Gidiyorsan güle güle
Eğik değil diktir başım
Ela gözlüm hilal kaşım
İyi kötü bulur eşim
Gidiyorsan güle güle
Bakmam yüzündeki yaşa
Çalsan başın taştan taşa
Emaneti yorma boşa
Gidiyorsan güle güle
Kaynak: Aşık Emaneti

Güle Güle Ay Hanım
(Bağlantı)
Güle güle güle güle ay hanım
Güle güle güle güle al canım
Sene gurban olsun bu şirin canım
Gülüşlerin cingildesin saz kimi
Her terefe yayılsın avaz kimi
Sen gülende gönül gülsün yaz kimi
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Bağlantı
Ne durmuşsan dağ başında gar kimi
Bağçamızda heyva kimi nar kimi
Tut elimden gidek bize yar kimi
Bağlantı
Yal çemenler açıp çiçeklenende
Benüfşeler küsüb boynun eyende
Şeh düşüben güller geşenglenende
Bağlantı
Ele gül ki yar yuhudan oyansın
Ele gül ki yar gadanı yar alsın
Sarmaşıg tek gol boynuna dolansın
Bağlantı
Kaynak: Bülbül Memedov

Güle Reyhan Ekerim
Güle reyhan ekerim
Çörtenden su çekerim
Gidenim dönsün diye
Yastığa yaş dökerim
Yoncalar biçildi mi
Mor çiçek seçildi mi
Bu nasıl dünya böyle
Sevgiden geçildi mi
Serçe kuşu serçecik
Bilekleri incecik
Yiğidimi vurdular
Uzun boylu gencecik
Sudur akar durulur
Yeldir eser yorulur
Hak diyenin koluna
Kelepçe mi vurulur
Kaynak: Hasan Hüseyin

Güle Uyan Sabahtır
Bu dağlar bizim olsa (Diley)
Etrafı üzüm olsa
Yarin uykusu gelmiş (Diley)
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Yastığı dizim olsa

Gül açıldı kar oldu

Güle uyan sabahttr güle
Yüreğimiz yanıktır

Ben aşkı satın aldım
Verdiğim bir can oldu
Yar beni gülere yaz
Yaz beni gönlüne yaz

Küpkıran üstü bağlar (Diley)
Etrafı kavak bağlar
Kırıkköprü altında
Murat'ın suyu çağlar (Diley)
Güle uyan sabahtır güle
Yüreğimiz yanıktır
Çorabın ağına bak (Diley)
Destele bağına bak
Yarim beni özlersen (Diley)
Ağrı'nın dağına bak
Güle uyan sabahtır (Diley)
Yüreğimiz yanıktır
Ağrı'nın kışı yaman (Diley)
Ayazı karı yaman
Saman yoktur merekte (Diley)
Cümlenin hali yaman
Güle uyan sabahtır (Diley)
Yüreğimiz yanıktır

Al ömrümü al canım
Al senin ömrüne yaz
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Kaynak: Özhan Eren

Güle Yel Değdi
Güle yel değdi güneş olursa
Cana ten değdi ateş olursa
Oy beni beni beni kanlar otağı
Oy beni beni beni dertler ortağı toprak
Bir bak şu göğe umut doludur
Bulandı kana zulüm yoludur
Oy beni beni beni kanlar otağı
Oy beni beni beni dertler ortağı toprak
Kaynak: Hasret Gültekin

Kaynak: İsmet Koçkar

Güle Yazdım Adını
Güle yazdım adını
Bülbül duysa kıskanır
Yar aşkından divanenim
Kim görse Mecnun sanır
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canım
Al senin ömrüne yaz
Güle sordum adını
Gün açılsın gör dedi
Yare ömrün vermezsen
Aşka ermen zor dedi
Gün açıldı tan oldu
Ben aşkı satın aldım
Verdiğim bir can oldu
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Gülebe
Gülebeyi eğri çama astılar
Pullarını gazeteye bastılar
Etlerini parça parça kestiler
Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin
Akçalanı kara duman bürüdü
Keşiflerim kol kol oldu yürüdü
Baş örtümü ali ağam bürüdü
Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin
Kacarların çifte tüter bacası
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Şükrü molla yence köyün hocası
Gülebeyi asıvermiş kocası
Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin
Kaynak: Mustafa Kacar

Gülember Sağar Koyunu
Gülember sağar koyunu
Bana göstermez boyunu
Deriye meriye boyuna bosuna
Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember
Gülember sağar ineği
Bana göstermez bileği
Bileğe mileğe boyuna bosuna
Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember

Sayfa 228

Yaktın ateşine ey kanlı zalim
Mevla genç yaşımda verirse ölüm
Hasretim var muradımı alamam
Nice ah etmeyin otlar yazılar
Yaram azgın ciğerimde sızılar
Diyarı gurbette kaldım gaziler
Çok çekerim bu yareyi ölemem
Der Said'im aşk elinde viranım
Açılmadı gurbet elde seranım
Helallaşın eşim dostum yaranım
Gidiyorum gurbet ele gelemem
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Güler Oynarım Yanar Ağlarım
Evi önünde kabrimi kazın
O yarin adın taşına yazın
Çare bulunmaz oy oy aşkımı yazın
Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım
Evi önünde yayılır kuşlar
Derdimin dermanı o kara kaşlar
O elma yanaklar oy oy o inci dişler

Gülember sağar medeği
Bana göstermez gedeği
Gedeğe medeğe boyuna bosuna

Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım

Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember

Evi önünde ekilmiş darı
Aradım bulmadım o nazlı yari
Gözleri mavi oy oy saçları sarı

Kaynak: Muharrem Akkuş

Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım

Gülemem (Kınaman Ağalar)
Kınaman ağalar ahü zarım var
Her dem ağlar oldum bir dem gülemem
Felek hançerini vurdu sineme
Nedir bu derdime çare bilemem
Hani benim dal fidanlı bağlarım
Melül kaldı safa ile çağlarım
Diyarı gurbette kaldım ağlarım
Kolum kalkmaz kanlı yaşım silemem
Diyarı gurbette çekerim zulüm
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Kaynak: Satıh Köprülü

Gülersin Fare (Arayıp Da Buldun)
Arayıp da buldun garip mihmanı
Yedin de fesimi gülersin fare
Sen çileden çıkarırsın insanı
Yedin de fesimi gülersin fare
Ne püskülü kalmış ne de kenarı
Seni saklar mı ki bağın duvarı
Zaten ne idi ki yoksulun varı
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Yedin de fesimi gülersin fare
Görmedim sen gibi kalbi pahılı
Mevlam sana vermemiştir akılı
Görmedin mi burda bunca tahılı
Yedin de fesimi gülersin fare

Güley gözlerin kara
Kalbime açtın yare
Ben senden ayrılmam
Çekseler beni dara
Bağlantı

Nerden geldin behey zalim bu dağa
Gözlerin bakıyor sol ile sağa
Sanki kar eyledin gelince bağa
Yedin de fesimi gülersin fare
Kediler kalbinden seni dilerler
Seni yer de ağzın burnun silerler
Köye insem vallah bana gülerler
Yedin de fesimi gülersin fare
Ben uykunun gafletine dalmışam
Isıtmanın alevinden yanmışım
Görürsün ki başı açık kalmışam
Yedin de fesimi gülersin fare
Zalim bu dağları sen nasıl aştın
Sen de aşk uğruna bade mi içtin
Sümmani Babaya düşman mı düştün
Yedin de fesimi gülersin fare
Kaynak: Nusret Toruni

Güley Derdin Var Bende
Güley derdin var bende
Yüz bin yare bedende
Çok sallanma Güley can
Nazarım kaldı sende

Güleycan (Güneş Bile Yasak)
Güneş bile yasak gülüm güley gülüm
İçim sarı sıcak gülüm güley gülüm
Duvarları deler gülüm güley gülüm
Sevdamın közü gülüm güley gülüm
Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan
Dertlerim nice gülüm güley gülüm
Ne giz ne bilmece gülüm güley gülüm
Bekliyor zalim gülüm güley gülüm
Tel örgüden gece gülüm güley gülüm
Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan
Bu yol uzun ırak gülüm güley gülüm
Varılacak mutlak gülüm güley gülüm
Şu korkuyu çıkar at gülüm güley gülüm
Gürül gürül hayat gülüm güley gülüm
Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan

Bağlantı
Kaynak: Grup Yorum

Ah Gülistan, Gülistan
Adın dilimde destan
Dünya alem bilir ki
Gözüm kurumaz yaştan
Seni sevdim seveli
Gözüm kurumaz yaştan
Güley bugün görün yar
Ağ güllere bürün yar
Sen de beni terk ettin
Dizin dizin sürün yar
Bağlantı
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Güleyşa (Kahpe Akar Murat Suyu)
Kahpe akar Murat Suyu çamurdan rengi
Güleyşa’ya vurulmuşum bulunmaz dengi
Böyle zaman böyle dünya çekilmez derdi
Söyle Murat söyle bilem darda mı Güleyşa
Zorda mı Güleyşa
Şahin oldum uçtum dağ başına
Rüzgar oldum estim dağ taşına
Serçelere sordum hep boşuna
Senden evvel ölem
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Koyma beni böyle bir başına
Gule le Guleyşa Guleyşa Gule
Bir ceylanın yavrusuna tüfeng tutulmaz
Bir gelinin çeyizine kefen koyulmaz
Böyle zaman böyle dünya derdi çekilmez
Söyle Murat söyle darda mı Güleyşa
Zorda mı Güleyşa
Şahin oldum uçtum dağ başına
Yağmur oldum döndüm gözyaşına
Serçelere sordum hep boşuna
Senden evvel ölem
Koyma beni böyle bir başıma
Gule le Güleyşa Güleyşa Gule
Kaynak: Servet Kocakaya

Gülistanda Bir Gül Var
Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam
Etme pey aşkın simgesi
İrem bağının meyvası
Bülbüllerin sözlüsü
Gül gül gül gül
(Bağlantı)
Seni çok seviyorum
Seni çok özlüyorum
Yolunu gözlüyorum
Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam
Etme pey çiçek anası
Garip gönlümün yası
Bülbüllerin avazı
Gül gül gül gül
Bağlantı
Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam
Etme pey güllerin hası
Gönlümün tatlı yası
Etme eyleme nazı
Gül gül gül gül
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Bağlantı
Kaynak: Kenan Erel

Gülistanda Bir Gülüm Var
Gülistanda bir gülüm var
Mor menekşe sümbülüm var
Taze konca bir gülüm var
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var boyama
Sinen sineme dayana
Güzel aklında oynama
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var ibrişim
Al yanağa batar dişim
Seninle var güzel işim
Diye diye dilden oldum hey
Gide gide yardan oldum hey
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Gülistanda Bir Gülüm Var
Gülistanda bir gülüm var
Mor menevşe sümbülüm var
Taze gonca bir gülüm var
(Bağlantı)
Baka baka gözden oldum ey
Diye diye sözden oldum ey
Yana yana özden oldum ey
Döve döve dizden oldum ey
Gözden oldum ey özden oldum ey
Sözden oldum ey ey
Gülistanı ben beklerim
Boşa gider emeklerim
Gülü sümbüle eklerim
Bağlantı
Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı
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Gülizar (Karşı Dağın Yamacı)

Bağlantı

Karşı dağın yamacı (Oy Gülizar Gülizar)
Yoktur aşkın ilacı (Vay Gülizar Gülizar)
Seni bana verene (Oy Gülizar Gülizar)
Ben olurum duacı (Vay Gülizar Gülizar)

Şu dağın ardı maden
Sararıp soldum neden
Çıktım baktım yollara
Ne gelen var ne giden

Gel beriye beriye (Oy Gülizar Gülizar)
Kele gitme geriye (Vay Gülizar Gülizar)
Nasıl gönül vermeyim (Oy Gülizar Gülizar)
Senin gibi huriye (Vay Gülizar Gülizar)

Bağlantı

Aşkını döktüm tele (Oy Gülizar Gülizar)
Ne konarsın sen güle (Vay Gülizar Gülizar)
Kıymetimi bilirsen (Oy Gülizar Gülizar)
Gül Ahmet sana köle (Vay Gülizar Gülizar)

Güllerin İçinde

Kaynak: Gül Ahmet

Güller Bitmiş Viraneler Yurdunda
Güller bitmiş viraneler yurdunda
Ne acayip geçit vermez dağlar oy
Kimi sadık demde kendi keyfinde
Kimisine firkat gelmiş ağlar oy
Usandım feleğin adülerinden
Doldurup verdiği badelerinden
Sefil Feryadi'nin didelerinden
Bahar seli gibi yaşım çağlar oy
Kaynak: Sefil Feryadi

Güllere Bak Güllere
Güllere bak güllere
Gül serilmiş yerlere
Ay doğdu şafak attı
Gel sarılak bellere
(Bağlantı)
Haniya da benim sandığım
Edasına yandığım
Güzellerin koynunda
Saz çalıp oynadığım
Bağa girdim gül için
Ağlarım için için
Gözümde yaş kalmadı
O hayırsız yar için
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Kaynak: Selahattin Bölük

Bir türkü söylenir yabanda bir yerde
Bir türkü söylenir güllerin içinde
Bir turna yükselir suların üstünde
Bir gülüş aranır güllerin içinde
Bir sevda yaşanır dünyada bir yerde
Bir sevda yaşanır bitse de bir yerde
Bir ana seslenir beşiği elinde
Bir bebe yoğrulur güllerin içinde
Kaynak: Emre Demirhan

Güllü (Kar Yağar Kar Dağına)
Kar yağar kar dağına
Kar koydum bardağına
Yar bizi davet etmiş
Ak meme çardağına
Güllüm kız güllüm
Peştemali püsküllüme
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı
Fındık serdim harmana
Yangın mısın sen bana
Yangın isen sen bana
Yazdıralım fermana
Güllüm kız güllüm
Peştemali püsküllüm
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı
Tenekeden bacası var
Urumdan kocası var
Tenekeden bacamı olur
Urumdan kocamı olur
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Gülüm kız güllüm
Peştemali püsküllüm
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı
Kaynak: Selahattin İnal

Güllü Gider Bostana
Güllü gider bostana
Gül doldurur fistana hey
Korkarım yağmur yağar
Mavi çarşaf ıslana hey
Elindeki nar mıdır
Koynundaki yar mıdır hey
Doğru söyle güzelim
Benden başka var mıdır hey
Elindeki nar ise
Koynundaki yar ise hey
Gençliğime doymiyim
Senden başka var ise hey
Aman gülüm yar gülüm
Doldur bade ver gülüm
Sensin bu dağın gülü hey
Hey gülü gülü hey

Sayfa 232

Korkarım yanı karıla
Vuruldum çifte marala
Bağlantı
Elmayı koydum bacaya
Korkarım yanı acıya
Vuruldum çifte bacıya
Bağlantı
Kaynak: Düriye Keskin

Güllük Dağı
Güllük Dağındadır bizim yurdumuz
Bir dağılır bir toplanır ordumuz
Bir orduya bedel gelir dördümüz
Arkam Allah kalem sensin Bey Dağı
Seyre geldim Güllük Dağı Bey Dağı
Güllük dağında da koyun yayılır
Akşam olur da evlerine dağılır
Yari de güzel olan ilk akşamdan sarılır
Yari de çirkin olan dünyasına darılır
Arkam Allah kalem sensin Bey Dağı
Seyre geldim Güllük Dağı Bey Dağı

Güllüm Güle Darılmış
Güllü Hamamın Üstüyem
Güllü hamamın üstüyem
Al giyenlerin dostuyam
İncitme beni hastayam
(Bağlantı)
Aman balamı balamı bağla yaramı yaramı
Sağolsun varolsun güzel olsun şen olsun
Seni de saranlar beni de alanlar

Güllüm güle darılmış (Gülüm yar)
Gül dikene sarılmış (Gülüm yar)
Derelerin oylumu (Gülüm yar)
Eğri koydun boynumu (Gülüm yar)
Gine göresim geldi (Gülüm yar)
Güzel fidan boylumu (Gülüm yar)
Gülüm güle gidelim gülüm yar
Eğlen bile gidelim gülüm yar

(<i>Farklı Bağlantı</i>)
Ay gız maralı maralı
Bağla yaramı yaramı
Var olsun şen olsun
Var olsun abdal olsun
Seni de seveni
Beni de alanı

Dere çağlıyor dere (Gülüm yar)
O da nafile yere (Gülüm yar)
Al beni götür dere (Gülüm yar)
Yarin olduğu yere (Gülüm yar)

Elmayı koydum harala

Kaynak: Mehrure Avas
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Gülüm güle gidelim gülüm yar
Eğlen bile gidelim gülüm yar
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Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli
Gülmedim dünyaya geldim geleli
Benim ucu dönmez harmanım mı var
Neyleyim dünyanın dolusu malı
Sualin vermeye dermanım mı var
Eğer aşık isen feryadım yetir
Eğer aşık isen Ferhat'ı yitir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim katarmaya kervanım mı var
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Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm
Gülo'm gitti yetim kaldım
Sevdasına bittim kaldım
Tabip doktor neyleyecek
Ben bu derdi yardan aldım

Kaynak: Rıfat Balaban

Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm

Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli

Kaynak: Ali Baba Özbay

Gülmedim dünyaya geldim geleli
Akıttın gözümün yaşını felek
Evvelden onmayan şimdi onar mı
Attın tünden tüne aşımı felek
Yüklettim barhanı göçerim diye
Kol kanat bağladın uçarım diye
Şu yalan dünyadan göçerim diye
Kırdın kanadımı kolumu felek
Gözümden akıttın demü zarımı
Felek yaman aldın kolay yanımı
Vadem yetti ise gel al canımı
Sana minnet etmem bir canı felek
Şu yalan dünyada yolumuz büke
Çevirdim yönümü yalvardım Hak'ka
Giydirdin gömleği istemez yaka
Yolumu yolsuza düşürdün felek
Der Aşık Said'im okuyan yazar
Yazdığım yazıyı yaradan bozar
Ellerin sevdiği salınıp gezer
Hemen bana mıdır bu zulmün felek
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gülo'm Beni Terkedecek
Gülo'm beni terkedecek
Hasretiyle öldürecek
Ben Gülo'mdan ayrılırsam
Kim kalbimi güldürecek
Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
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Gülsüm Kızın Kolları
Gülsüm kızın kolları
Kına yakmış elleri
Nefse'yi sorar isen
Başçeşme'nin tellalı
Tavukları tepeli
Kulakları küpeli
Çıkma Gülsüm sokağa
Ortalık pek şüpheli
Bakırbaş'ın bacası
Topal Musa hocası
Yolpaz'ın Osman derler
Gülsüm kızın kocası
Evleri var yokuşlu
Gülsüm meyhur bakışlı
Daklaşmayın komşular
Osman sarhoş gelişli
Kaynak: Şükrü Hanlı

Gülşen-i Aşka Varalı
Gülşen-i aşka varalı
Kolum kanadım yaralı
Melhem etmezse yaralı
Ah acep ben nidem nidem
Gülün etrafın almış har
Nakıl gülün dibinde mar
İmdat etmezse bana yar
Ah acep ben nidem nidem
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Divanelerden biriyem
Ne mürdiyem ne deliyem
Yoldaşlarımdan geriyem
Ah acep ben nidem nidem
Rüştü uyan vakt-i seher
Bad-ı hezan durmaz eser
Fırsat da mı gelip geçer
Ah acep ben nidem nidem
Kaynak: Hafız Suat Çemlek

Gülüm
Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
Hasret vurdu taştı amma
İnan sensiz ağlamadım gülüm
Yağmur yağdı ıslanmadım
Kar döküldü uslanmadım
Hayalini yorgan yaptım
Yine sensin uyumadım gülüm
Oy gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm
Senin sevdan ile yandım
Beden yandı tuzla sardım
Acın bile bir başka
Gülyüzüne türkü yazdım gülüm
Geceler gün bağladım
Uykulara can doğradım
Belki gözlerimi bile
Sensiz üst üste yummadım gülüm
Kaynak: Ufuk Turan

Gülüm (Sensiz Geçti)
Sensiz geçti sensiz bu yaz
Yapayalnızım şimdi
Duygularım paramparça
Tadım tuzum yok şimdi
Yokluğunda tanıştım gülüm
Sevda neymiş anladım
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Yokluğunda anladım gülüm
Sevda neymiş anladım
Aklım başımda değil
Elim işimde değil
Fikrim zikrim hep sensin
Kimse umrumda değil
Kaynak: Selami Bektaş

Gülüm Ben Seni Hiç Unutur Muyum
Efsane gibi hep zirvede kaldık
Yıllar yılı bir oyunda rol aldık
Gam sahnesinden gülerek ayrıldık
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Kaç yıl devirdik hayat vademizden
Neleri sildik gönül hanemizden
Zorlukları taç yaptık sevgimizden
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Renkler taşınmaz bu aşkın resmine
Fırtına boran dayanmaz azmine
Lugatlarda ad bulunmaz ismine
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Sinemde köşkün aşkımla çevrili
Hasretin ile sımsıkı gerili
Ölümüne dek attık bu temeli
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Kaynak: Engin Namlı

Gülüm Seni Alır Dağa Kaçarım
Gülüm seni alır dağa kaçarım
Yüce dağ başına çadır açarım
Kahve bulamazsam kenger içerim
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca erik
Gülümü sormayın kınalı ferik
Zenne alamazsam alırım terlik
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca asma
Gülümü sormayın olmuş bir yosma
Yünlü alamazsam alırım basma
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Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Söz: Kemal Çığrık

Gülüm Seni Çok Özledim
Neredesin yıllar oldu
Gülüm seni çok özledim
Gözlerim yollarda kaldı
Gülüm seni çok özledim
Bekliyorum gelmiyorsun
Hiç oralı olmuyorsun
Çektiğimi bilmiyorsun
Gülüm seni çok özledim
Aşk İnce’yi deli etti
Bir leyla’nın kulu etti
Yolun Kabe yolu etti
Gülüm seni çok özledim
Canım seni çok özledim
Kaynak: Sabit İnce

Gülüm Yar (Nedir Benim)
Nedir benim bu elinden çektiğim
Allahtan kork kuldan utan zalim yar
Düzenin mi bozdum sana ne ettim
Açılmadan soldurursun gülüm yar
Kanlı düşman ile bile oldunuz
Uğrun uğrun bana bakıp güldünüz
Bir kuru can koyup aklım aldınız
Söyleyemem ahraz ettin dilim yar
Her kim ne ederse başına gelir
Aşığın ağlatan belasın bulur
Bu dünya ne sana ne bana kalır
Birgün çöker başımıza ölüm yar
Al' İzzet'i aleme ettin melanet
Hiç görmedim senin gibi muhannet
Yedi dinli kafir eder merhamet
Söylemiş olsaydım eğer halim yar
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Gülümsedik Gökyüzüne
Güneşin al şafağında
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Ayındınlığı alıp geldik
Üreten eller üstüne
Sevdamızı serip geldik
Gülümsedik gökyüzüne
Yar gözüne kuş izine
Hasretimiz çiçek açtı
Sabahları filizine
Kelebekler uçar gider
Sevinçlerim coşar gider
Işıyan gün volkan gibi
Açar gider taşar gider
Kaynak: Ahmet Özdemir

Gülüşümüz Aydınlatır Geceyi
Yarasa gecenin sevda sevenin
Gülüşümüz aydınlatır geceyi
Damıtırız dama sevgi çiçeğin
Bin kitap yazarız bir aşk heceyi
Ay yüzün koynunda geceler kara
Yanma ateşlere yan aşk-ı nara
İnsan sevip insan olan diyara
Ulaşakta mutlu edek niceyi
Zeydin dalı salsın dal budak barış
Güvercinler uçsun göklerde yarış
Şiar kolların aç yar ile sarış
Kaldır aramızdan kara peçeyi
Kaynak: Ozan Şiar Can

Gülüşün Gülden Güzel
Gülüşün gülden güzel sevdim gönülden güzel
Severim kıskanırım ben seni elden güzel
Hop ninnayı ninnayı gel oynayı oynayı
Senin için terkederim büsbütün bu dünyayı
Gözlerin aklımı aldı beni sevdana saldı
Canım asıldı kaldı zülfün telinden güzel
Saçlarını bağrıma ser kollarını boynuma sar
Gel derdime derman ver tatlı dilinden güzel
Kaynak: Neşet Ertaş
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Gülüver (Yeter Kaşın Çattığın)
Yeter kaşın çattığın
Gülüver bana gülüver
Şu göğsüne taktığın
Gülüver bana gülüver
Ağlayan çok gülen az
Bülbül eder güle naz
Ömür kısa zaman az
Geliver bana geliver
Şahballı hasret yara
Kanar yüreği yara
Şu derdime bir çare
Oluver bana oluver
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Ölmeyince dosttan kesmem dilimi
Arı gibi yapamadım balımı
Sızlarım ki gülyüzlü yar gelmedi
Ben o yari doya doya görmedim
Kimseden derdime derman bulmadım
Abdal oldum bir yerlerde durmadım
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Sinem yandı irakıbin taşından
Leyla'sın yitirmiş gezer peşinden
Mecnun gibi pınarların başından
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi

Kaynak: Hilmi Şahballı

Yüzlerinde şems ü kamer okunur
Bad-ı saba rayihasın getirir
Veli'nin nazların kimler götürür
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi

Gülyangını Ömrümüz

Kaynak: Aşık Veli

Kör gece boylarını acıyla geçtim
Ellerimde yıldız ve gül yakıları
Gözlerimde açar iki taze karanfil
Saçlarımda kül ile çam kokuları
Güneşin bir suretidir ezgilerimiz
Ateş boylarında sınanmış sözlerimiz
Çağ yangını tarih kokar genç alnımız
İşte bu türküler gül yangın ömrümüz
Buz fırtınalar geçtim döt duvar içi
Defterimde direncin dost çizgileri
Mızrabımı hep dost ezgilerinden vurdum
Düşer dudaklarımda şafak ezgileri
Kanatsız yıllar geçtim ardı tahliye
Dilimde pas tadı kaldı sürgülerin
Ayrılmak kör bir bıçaktı dostlardan
Bir yanı tutsak kaldı türkülerin

Gümbürdesin Evimizin Kuyusu
Gümbürdesin evimizin kuyusu
Yarim güzel ayrılamam doğrusu
Su gelir ulam ulam içinde kara yılan
Ne zamansa benimdir
Beyaz kazaklı oğlan
Gümbürdesin evimizin kuyusu
Yarim güzel ayrılamam doğrusu
Su gelir millendirir çayırı çimlendirir
Yarimin dudu dilleri dilsizi dillendirir

Gümbürlenir (Mert Dayanır)
Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar Şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Kaynak: Ersin Ergün

Gülyüzlü Yar Gelmedi
Çıkar dostun yollarını gözlerim
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Ciğerciğim aşk oduna közlerim
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Kimseye beyan etmedim halimi
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Yiğit kendini övende
Oklar menzili dövende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
Ok atılır kal'asından
Hak saklasın belasından
Köroğlu'nun ranasından
Her yan gümbür gümbürlenir
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Beklerim yolları gün akşam olmaz
Kaynak: Aşık Cevlani
Kaynak: İskender Karadeniz

Gümüşlü Cezvelerin Kaynar Ocakta
Haydülen
Gümüşlü de cezvelerin kaynar ocakta
Fişeklik de belinde martin kucakta
Yine galmışım ben sarı sıcakta
Tekeli de oğlu diye namım var benim
Ala bıçak üstü şanım var benim
Haydülen
Gazsınlar da gabrimi köprüden yüze
Yönümü döndersinler sıladan yüze
Bizden de selam olsun selamsız gıza
Tekelioğlu da diye namım var benim
Ala bıçak üstü şanım var benim

Gün Doğa Gün Batıra
Gün doğa gün batıra
Her yerde harpler çatıla
Pusuda kaldı kötüler
Çalışmakta mertler şimdi
Düşmanın kanı içilsin
Türk olan ayrı seçilsin
Ayrı olan yol seçilsin
Sel olacak yurtlar şimdi

Kaynak: Mustafa Kara

Telli Osman der ki n'olur
Sanma zaman böyle kalır
İsmet baba sahip olur
Elbet bizi sırtlar şimdi

Gün Akşam Olmaz

Kaynak: Aşık Telli Osman

Giderim giderim gelmez mi sonu
Beklerim yolları gün akşam olmaz
Verdiğin sözlerin ne oldu hani
Beklerim yolları giin akşam olmaz

Gün Doğmadan Neler Doğar

Yükledin başıma kara sevdayı
Akan gözyaşlarım buldu deryayı
Çok gezdim görmedim sen gibi yari
Beklerim yolları gün akşam olmaz
İhtiyar değilim henüz genç yaşım
Bırakmaz mı kahpe felek hiç peşim
Döküldü genç yaşta ağzımdan dişim
Beklerim yolları gün akşam olmaz
Başımızda olanları hep yazak
Görmek istiyorum yollar çok uzak
Avladılar beni kurdular tuzak
Beklerim yolları gün akşam olmaz
Dökemem derdimi ne kadar yazsam
Vermez misin selam peşine gezsem
Yazmıyor kalemim beyitim dizsem
Beklerim yolları gün akşam olmaz
Söyleme İskender bitir sözünü
Gezerim peşine görmem yüzünü
Bir kelam söyle de tutam sözünü
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Nedir halin gülmez yüzün
Her nefeste binbir hüzün
Nedir halin bu ne hüzün
Ne yapsamda gülmüyor yüzün
Bakma dünyaya karamsar
Yaşadıkça hep ümit var
Hayat böyle sürmez dostum
Gün doğmadan neler doğar
Bırak artık olanları
Unut artık yaşananları
Her sabahta bir ümit var
Güneş hergün yeniden doğar
Kaynak: Orhan Hakalmaz

Gün Gelir (Türküler Söyledik)
Türküler söyledik
Başbaşa diz dize türküler
Kavga türküleriyle dağlarda biz vardık
Kavga türküleriyle alanlarda
Bir ekmeği bölüştük karanlığın sabahında
Gün gelir ki gün gelir gelir günler
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Dağ ateşi başında
Kar asker sen ve ben karanlığı gözlerken
Ellerimiz tetikte hazır bekliyorken
Bugün grev günüdür dostlar
Elele türkülerle coşalım hey
Emek ile ter dökenler
Hep birlikte halaya duralım hey
Kaynak: Grup Yorum

Gün Görünmez Melengecin Dalinden
Gün görünmez (aman) Melengecin dalinden (aman)
Kimse bilmez ben garibin (fakirin) halinden
Yattım da yarin dizine
Baktım ela gözüne
Gollar basmış uyanamadım
Ufecik de tefecik fidan da boylum
Yosmam senden ayrılamadım
Yağar yağmur (aman) akar sular çukura (aman)
Gazan gazan ver pareyi çakıra
Yattım da yarin dizine
Baktım ela gözüne
Gollar basmış uyanamadım
Kaynak: Mehmet Karagöz

Gün Görünmez Melengecin Dalinden
Gün görünmez aman melengecin dalinden aman
Aşka düştüm kimse bilmez halimden
Ayrıl derler aman ayrılamam yarimden aman
Ufacık fidan boylum yosmam senden ayrılamadım
Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Günler doğmuş uyanamadım
Arabası var mandası var
İki kaşın arasında damgası var
Şu dağların aman çiçekleri solmasın aman
Kavuşmamız kıyamete kalmasın
Seni benden aman ayıranlar onmasın aman
Ufacık fidan boylum yosmam senden ayrılamadım

Sayfa 238

Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Günler doğmuş uyanamadım
Arabası var mandası var
İki kaşın arasında damgası var
Kaynak: Haydar Bayçin

Gün Ola (Alnındaki Yaradan)
Alnındaki yaradan
Boşaldı belki bütünkanın
Fakat nehirlerin akıyor
Dağların rüzgarı
Bak yine çarpıyor kalbin
Ortaında kavganın
Günola devran döne
Umut yetişe
Dağlarının dağlarının ardında
Değil öyle yoksulluklar hasret ile
Bir tek başak tanesi susuz kalmayacak
Bir tek zeytin dalı bile yalnız
Sıkıysa yağmasın yağmur
Sıkıysa uyanmasın dağ
Bu yürek ne güne vurur
Ne güne
Bu yürek ne güne vurur
Bu yürek
Günola devran döne
Umut yetişe
Kaynak: Ahmed Arif

Gün Olaydı Tan Olaydı
Gün olaydı tan olaydı
Gittiğin yer Van olaydı
Yattığın yer han olaydı oy oy
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı
Dağın başı duman duman
Zalim gurbet vermez aman
Gurbet elde hayli zaman oy oy
Gün dolandı dağı taşı
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Dinmiyor gözümün yaşı

Doldurma serseri günah değil mi

Kaynak: Hasret Gültekin

Bimiyorum nedir bunun niyeti
Tükürmeye bile değmez suratı
Ozan Gülhani'yi aleme kötü
Bildirme serseri günah değil mi

Gün Olur
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış
Ağların kokusunda
Şu ada senin bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sıra
Gün olur başıma kadar güneş
Gün olur başıma kadar mavi
Gün olur deli gibi
Kaynak: Orhan Veli

Gün Tutuşur
Gün tutuşur canım gece tutuşur
Zindanlarda tutsak canlar tutuşur
Gülüm toprak olur yele karışır
Yürür gelir canlar yollar tutuşur
Sıvas ellerinde sazım tutuşur
Söz tutuşur canım türkü tutuşur
Teller bizi söyler diller yarışır
Özgürlüğü yazan kalem tutuşur
Canlar can olur da eller tutuşur
Dost evnide canım sevda tutuşur
Pir Sultanlar ölmez binler yetişir
Akar gelir canlar tarih tutuşur
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Günah Değil Mi
Bana sille vurmak için elini
Kaldırma serseri günah değil mi
Suçlu diye hakkın suçsuz kulunu
Öldürme serseri günah değil mi

Kaynak: Ozan Sefil Gülhani

Güncel Gözlemler
Unutkan insanda kol takma olsa
Sokağın başında koyup gidecek
Çorabı bulamaz saatler dolsa
Ömrü aramakla kayıp gidecek
Alınan kaybolur bir daha alır
Pişirir çorbayı haşlama kalır
Artan çöpe gider tasarruf ölür
Kediler köfteye doyup gidecek
Seksen yıllık ömrü elemiş asmış
Makamlar tükendi kendini kasmış
Şaşalı yaşamın sonucu yasmış
Kaybolan günleri sayıp gidecek
Taşırsın da dolmaz hesap kendine
Leke bulaştırmış kutsal andına
Suyu içmiş sıra gelmiş bendine
Koca bir ambarı yiyip gidecek
Örnek aldık bize miras kalanı
Toprağa gömmüştük her tür yalanı
Bilmez olduk sararıp da solanı
Gören nesiller de uyup gidecek
Taklitte yanıldık üretim durdu
Yabancı kültüre uyan kudurdu
Dümenin başında suçlu kim sordu
Hazırı tüketip soyup gidecek
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Dostlar asla küfür çıkmaz dilinden
Yiğit olan korkmaz imiş ölümden
Malımı mülkümü tutup elimden
Aldırma serseri günah değil mi

Gündüz Beyleri

Fazla zam gelince yeşil sabuna
Bu yıl yine sığmaz oldun kabına
Her geleni tutup kirli cebine

(Of) Gündüz de beyim çıktı da kızıl çamın dalına
(Ah) Hasret de kaldı Gündüz beyim nazlı yarine
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(Of) Gündüz beyleri de bölük bölük geldiler
(Ah) Kara bağrımı da kurşun ile deldiler
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Kaynak: Fevzi Burdurlu

Gündüzün Sevdiğim Seyrana Çıkmış
Gündüzün sevdiğim seyrana çıkmış
Salınıp geldiği dağlar hû çeker
Çiçekler boyun eğmiş selam durmuş
Selvinin sallanan dalı hu çeker
Gözlerin kapatmış Kars ve Sivas'ı
İstanbul Edirne zülfün bahası
Geyinmiş sevdiğim hasların hası
Bürünmüş allara yeşil hu çeker
Mübarek cemalin gün gibi yanar
Mestane gözlerin çarh gibi döner
Doldurmuş badeyi sakiler sunar
Cemali de şems-i kamer hu çeker
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Temelimiz dört sütünla atıldı
Biri hava biri torak güneş su
Harcımıza bin bir madde katıldı
Biri hava biri toprak güneş su
Gözümüzün nuru güneşten geldi
Vucüt tüm gıdayı topraktan aldı
Ak ciğer çalıştı havayla doldu
Biri hava biri toprak güneş su
Yüzde altmış beşim suya dayanır
Yüreğim yanarsa su ile kanır
Kanım rengi al kızıla boyanır
Biri hava biri toprak güneş su
Kaynak: Umut Sucu

Güneş Topla Benim İçin

Menendin bulunmaz Gürcü Revan'da
Halep Diyarbakır Şam ile Van'da
Ağalar el pençe beyler divanda
Nice Bahri gibi canlar hu çeker

Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için

Kaynak: Mehmet Ardıç

Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için

Güne Karşı Duran Güzel
Güne karşı duran güzel
Yanar tenim eylenme gel
Beni derde salan güzel
Ardımızda söylenme gel
Dün severdin yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel

Seher yeli yar gözümden
Havadaki kuş izinden
Geceleri gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Kaynak: Ülkü Tamer

Güneş Vurup Üzüne

Eroğluyum orda burda
İçim yanar tenim korda
Al hançeri beni vurda
Yad ellerde eylenme gel

Güneş vurup üzüne
Bahabilmem gözüne
Canım kurban ederem
Nazlı Türkmen kızına

Dün severdim yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel

Yar nece gülüm nece
Öldüm seni görünce

Kaynak: Kemal Eroğlu

Dertlisiyem yar bilmez
Seleşirem seleşmez
Her gelenin üzüne
Türkmen kızları gülmez

Güneş Su
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Yar nece gülüm nece
Öldüm seni görünce
Kaynak: Fahrettin Ergeç

Güneşin Önüne Çekildi Bulut

Sayfa 241

Günler Gelir Geçer Boşa
Günler Gelir Geçer Boşa
Ağlama Gülüm Ağlama
Yazılan Mı Gelir Başa
Ağlama Gülüm Ağlama

Güneşin önüne çekildi bulut
Karardı her yanım gün garip garip
Deli poyraz esti kalmadı umut
Sarardı bağ behçem gül garip garip

Bir Gün Kara Günler Biter
Üzme Beni Artık Yeter
Kavuşmamız Gelir Çatar
Ağlama Gülüm Ağlama

Kayalar çakıldan sakınır oldu
Dağlar tepelerden çekinir oldu
Deniz dalgasından yakınır oldu
Yıkmaz oldu bendin sel garip garip

Yaktın Akarsuyu Yaktın
Gurbetten Gurbete Attın
Öldürmekten Beter Ettin
Ağlama Gülüm Ağlama

Garip Dost der iklim mevsimden ayrı
Parlamaz yıldızlar küstü ay gayrı
Unutmuş gibiyim seheri seyri
Doğar yorgun yorgun gün garip garip
Söz: Ozan Garip Dost

Güneşle Vurun Beni
Umut naçar kalmasın
Bulut hudut olmasın
Hoyrat gülüm yolmasın
Sevdayla derin beni
(Bağlantı)
Göze perde germeyin
Sevgiye kin sermeyin
Karanlığa vermeyin
Güneşle vurun beni
Boş tabuta sarmayın
Yıldıza sarın beni
Coşkunun ünlediği
Yüreğin dinlediği
Ferhat' ın inlediği
Dağlara sorun beni
Şiar Can esenlik saç
Tok gülmez ağlarken aç
Olsun yarama ilaç
Sevgiyle sarın beni
Bağlantı
Kaynak: Ozan Şiar Can
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Kaynak: Muhlis Akarsu

Günlerimiz
Çözülen bir yün yumağı
Akıp giden günlerimiz
Mezar taşlarından suskun
Sessiz sitemsiz
Savrulan yapraklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Cenaze törenlerinde
Sessiz sitemsiz
Bir suçluyu aklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Sanki bir sır saklar gibi
Sessiz sitemsiz
Bir kitaba başlar gibi
Koşarken yavaşlar gibi
Ölen arkadaşlar gibi
Sessiz sitemsiz
Kaynak: Yağmur Atsız

Günnerim (Beni Gocattınız)
Meni gocattınız vakitsiz vadesiz
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Bir anım geçmedi dertsiz zedesiz
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Mehri muhabbetten satıdı getti
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Ayaklar altına atıldı getti
Ağı kötülere katıdı getti
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Dünya ışığını gözüme gaytar
İten gençliğimi özüme gaytar
Azaflı’yı derde dözüme gaytar
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Günüdür (Ey Piri Penahım)
Ey piri penahım bir himmet eyle
Tutu ver elimi bir yaman gündür
Bugün korkuludur hasta vücudum
Varayım tabibe derman günüdür
Nice bir kalkayım yoktur idare
Ayaklar altında kaldım biçare
Meydanı mihnette çektiler dara
Yetiş Şah-ı Merdan seyran günüdür
Dolukmuş gözlerim yollara nazır
Kır atlı kadimim hazır ol hazır
Yetiş imdadıma hazreti hızır
Bu garip serimin duman günüdür
Dertliyim dermana geldimey tabib
Gayri yol bilmezem garibim garib
Ümmetinim sana geldim ey Habib
Umarım şefaat güman günüdür
Sakin ol divane burası dargah
Ağla kapısında budur padişah
Kapan eşiğine ey ruy-u siyah
Durma hesret gözler alkan günüdür
Alem leşkeri geda sen adil paşa
Zerrece zulmün yok haşa bin haşa
Ey şefkatli şahım eyle temaşa
Bugün aşıkların inan günüdür
Ne kadar çok olsa cürmüm günahım
Zerrece rahminden yok mudur Şah'ım
Yedi kat göklere ser çekti ahım
Feryada gelmişem figan günüdür
Kulunum kapında ya hu ya Rabbim
Evet ümmetinim Muhammet nebim
Çoktur dergahında terki edebim
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Affeyle aklımın hayran günüdür
Ağyardan umudu kestim de geldim
Vurdu gam neşteri küstüm de geldim
Elimi üstüne bastım da geldim
Kıl merhem yaramın yaman günüdür
Sorarsan hal'mi hele var nefes
Amma pek yanıyor virane kafes
Ey tabibi mutlak ya ağrımı kes
Ya da al canımı kurban günüdür
Meleşir mecruhlar mahşerdir sandım
Aralıkta kızıl kana boyandım
İçinde Hıfzı'ya acıdım yandım
Aman Allah ne perişan günüdür
Kaynak: Recep Hıfzı

Günün Birinde
Belki de yolcusun, kalmayacaksın
Birazdan gözümden damlayacaksın
Nasıl sevdiğimi anlayacaksın
Pişman olacaksın yar yar günün birinde
Olsanda karanfil, olsanda çiçek
Mevsimler mutlaka yer değişecek
İlkbahar sonrası yazın bitecek
Sen de solacaksın yar yar günün birinde
Yurdundan uçacak sevda kuşları
Kendinde bulucan bütün suçları
Titreyecek elin beyaz saçların
Sen de yolacaksın yar yar günün birinde
Söz: Metin Çiftlik

Günün İlk Işığı
Günün ilk ışığı vurunca dağlara
Soluğun alırım rüzgarlardan
Açarım kanatlarım buğulu bir mavzerden
Dolu dizgin gözlerine
Günün ilk ışığı vurunca tenime
Sıcağın alırım başaklardan
Kömürlü ellerim uzanır göçüklerden
Dolu dizgin özgürlüğe
Günün ilk ışığı vurur koyaklara
Haberin alırım yoldaşlardan
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Al bir pınar olmuş gülbahçe bedenin
Gülümser sevdamıza
Kaynak: Grup Kızılırmak

Gününü Umuda Ayarla
Gençlik gelecektir umuttur
Anfilerde fabrikalarda
Boykotlarla grevlerle
Grevlerle umudu büyütenlere
Geceni gurbete ayarla
Çürüyüp gitse de gençlik Sinop'ta bir sabah erken
Yüreğin toprakta derin yüzün alevden bir deniz
Of kanını öfkeye ayarla dağlarla vereyim seni
Gününü umuda ayarla eceli yensin nefretin
Dermanı yiten düşküne can olsun cesaretin
Sesini yaşama ayarla
Erimiş olsa da günler İzmir'de bir sabah erken
Yağmalansa da inancın karanlık kör hücrelrede
Of bedeni dirence ayarla dağlara vereyim seni
Kaynak: Refik Durbaş

Gürünüm (Senden Uzak)
Senden uzak hasretini çekenler
İçten içe yanar gider Gürünüm
Yaşta küçük fakat erken çökenler
Hasretinle yanıp tüter Gürünüm
Dört mevsim sendedir,baharın neşe
Gezdim her yanını ben köşe köşe
Şaşkın oldum gidemedim bir işe
Senin hasretinle yandım Gürün’üm
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Güssün (Len Nassın Hurşit)
Güssün gız Güssün
Sen gidersen de bizim öküzleri kim gütsün of of
Boynu boncuklu gelin sürmelim
Nassın Hurşit nasılsın
Değmene de buğdey daşırsın
Buğdeyi de yere dökünce
Sen gafeni de gaşırsın
Len nassın Hurşit nasılsın
Kaynak: Özay Gönlüm

Güvendiğim Ulu Derya
Güvendiğim ulu derya
Bir çeşmede ulanırmış
Kısa gider dedim yollar
Nice dağlar dolanırmış
Oy benim küllü ocağım
Kerpiçtir bahçem, bucağım
Göğsümde sararmış bağım
Göz yaşımda sulanırmış
Yanağına al düşenler
Kaderine fal düşenler
Dudağına bal düşenler
Yıllar yılı yalarımış
Der Mahzuni hele hele
Başa bir iş gele gele
Bazen meleklerin bile
Eli kana bulanırmış
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Güvendiğin Dağa Karlar Yağıyor

Sivas vilayetim kasabam Gürün
Bir kez olsun dostlar sizlerde görün
Gidin o belde de devranlar sürün
Neşe dolun Gökpınar sende Gürünüm

Güvendiğin dağa karlar yağıyor
Ovaların bembeyaz olmuş gönül
Bulutları öte beri akıyor
Başında felaket var biraz gönül

Yalçın kayaların var Şuğul’un ulu
Sağı meyveliktir çiçeklik solu
Erşani ah çeker o da Allah kulu
Sana kavuşmayı özler Gürünüm

Yükselmek istersen bir çare ile
Görüşecek misin seyyare ile
Sakın ucam deme tayyare ile
Havalar poyrazlı hem ayaz gönül

Kaynak: Erşani Yiğittürk
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Gönül ne gezersin bu hülyalarda
Oteller saraylar köşk binalarda
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Parklarda barlarda sinemalarda
Yazdığın notları et beyaz gönül
Der Zülali kimse halimden bilmez
Bunca düşünceler sana el vermez
Takdirin işitmez şansın dinlemez
Ne çalarsın davul zurna saz gönül
Kaynak: Aşık Zülali

Güvenme Hey İnsan
Güvenme hey insan yalan dünyaya
Yunus'u deryada eritmedi mi
Hacı Bektaş Veli kuru duvarı
Keramet eyleyip yürütmedi mi
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı
Karun kadar kimse zengin olmadı
Ne yazık ki insanlar ders almadı
Eyüp'ü yarayla çürütmedi mi
Hani Ali Zülfikarı neyledi
Pir Sultan Hızır'a gerçek söyledi
Hasan'a kumları mezar eyledi
Şehitleri susuz uyutmadı mı
Kaynak: Ozan Coşkun Yılmaz

Güvenme Malına Olma Divana
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Kanadın açıverdi
(Ben yandım anam)
El oğlu değil mi (aman aman)
Sevdi de kaçıverdi
A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Ellere bana acımaz
Sen bari acı yarim
Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
(Ben yandım anam)
Sen orada ben burda
Buna can dayanır mı
Deniz susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Ben müftüye danıştım
Yiğit yarsız olur mu
Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
Ben misketi kaybettim
Sonbahar gazel vakti
Havuzbaşı su başı
Ben istemem yüzbaşı
Olursa muşir olsun
Dosta düşmana karşı

Güvenme malına olma divana
Terk-i dünya her bir leci dağıdır
Nerde birlik orda dirlik demişler
Kötü insan imtizaci dağıdır

Caminin ezanı yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misketten güzeli çok

Çoktur gam firakım içmişim zehri
Tarümar olmuştur bu gönlüm şehri
Elin sitem sözü feleğin kahri
İnsanın bağrını acı dağıdır

Yılan kaydı kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yerinden ayrılmışa

Mazlumi ayrılma doğru rahından
Yüz tut murat iste şahlar şahından
Savuş intizardan elin ahından
Ah dediğin tahtı tacı dağıdır

Kaynak: Mustafa Hulusi Koçer

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Güvercin Uçuverdi
Güvercin uçuverdi
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Güvercin Uçuverdi
Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Eloğlu değil mi
Öptü de kaçıverdi
Seherde yatmış yarim
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Zülfü kol atmış yarim
Oynamayın gülmeyin
Uykuya yatmış yarim
Kaynak: Mistan Kürkçü

Güvercin Vurdum Kalkmaz
Güvercin vurdum kalkmaz
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kanı göl olmuş akmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Ben bu derde düşeli
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kimse yüzüme bakmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Evler geçti narlığa
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Güvenmeyin varlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Günolur devran döner
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Başın düşer darlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
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Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Güvercinim Süt Beyaz
Güvercinim süt beyaz
Gine geldi bahar yaz
Kurban olam Allahım
Seveni sevene yaz
(Bağlantı)
Ah ninnayı ninnayı da
Gel oynayı oynayı ninna
Aslan gibi yarim var da
Satınalır dünyayı ninna
Yük altında bulgurum
Oğlan sana vurgunum
Çek elini elimden
Arpa yoldum yorgunum
Bağlantı
Teşdi koydum teleme
Kaşın benzer kaleme
Uğrun uğrun severdim
Sen duyurdun aleme
Bağlantı

Kaynak: Mukim Tahir

Kaynak: Emel Demiryürek

Güvercinim (Gözlerin Yedi Beni)

Güvercinim Uçar Uçar Yorulur

Gözlerin yedi beni
Kurt oldu yedi beni
Uydu eller sözüne
Ellere dedi beni

Güvercinim uçar uçar yorulur
Avcı vurmuş kanatları kırılır
Kız senin yoluna ömür verilir

(Bağlantı)
Bir taphır güvercinim
Harmandadı harmandadı
Her kimin yari yoktur
Dert ondadı dert ondadı
Gözler göre yaz ola
Sür harmanı düz ola
Doksan dokuz yaram var
Bir de sen vur yüz ola
Bağlantı
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Al mıydı ellerinin kınası
Şu dönenler bizim köyün sunası
Şu dağların engini var düzü var
Küsme deme yarin acı sözü var
Şu yaylada iki Türkmen gızı var
Al mıydı ellerinin kınası
Şu dönenler bizim köyün sunası
Bir garibim hisse alın sazımdan
Elin gızı usandırdı nazından
Kutnu kumaş giyer şalın hasından
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Al mıydı ellerinin kınası
Şu dönenler bizim köyün sunası
Kaynak: İsmail Kuloğlu

Güvercinin Uçuşundan
Güvercinin uçuşundan
Yavru ceylan bakışından
Kilimlerin nakışından
Varlığını hissederim
Belimi büken yokuşta
Zemheride karakışta
Yaklaşan alıcı kuşta
Varlığını hissederim
Dağlarda saklı göllerde
Baharda açan güllerde
Aşkı söyleyen dillerde
Varlığını hissederim
Lokman hekim ilacında
Pirin hüseyni tacında
Miraç'ta aslan gücünde
Varlığını hissederim
Her şekilde her biçimde
Yola sunduğum koçumda
Ta derinlerde içimde
Varlığını hissederim
Fakir her şeyin farkında
Sen kırklarında kırkında
Şu kainatın çarkında
Varlığını hissederim
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Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Kandile koydum bezir
Aman ezil yüreğim ezil
Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Kaynak: Mehmet Cafer Yılancı

Güveyi Dama Çıkamaz
Güveyi dama çıkamaz
Çıkıp da akça saçamaz
Gelip de alıp kaçamaz
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Güveyimin atı da nallı
Başında tülbendi telli
Ağalar içinde belli
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Güveyi bey kazak olsa
Gittiği yol uzak olsa
Aldığı kız güzel olsa
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: Lütfü Gültekin

Güverdim Bostan Oldum
Güverdim bostan oldum
Aman dillere destan oldum
Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Dama çiçek ekerler
Aman çiçeğe su dökerler
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Güyer Bostanım Güyer
Güyer de bostanım güyer
Su gelir bendi döğer aman aman
Anamdan öksüz kaldım
Her gelen beni döğer
Aman aman koş oğlan koş oğlan
Ardıma düş oğlan
Tirinaynam tirayda tirinay
Entarimin moruna
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Ben verem oldum yoluna aman aman
Vurun da beni öleyim
Sevdiğimin yoluna
Aman aman koş oğlan koş oğlan
Ardıma düş oğlan
Tirinaynam tirayda tirinay
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Hasreti içimde bir közdür şimdi
Ümitler esmiyor seher yelinden
Deryalar coşmuyor aşkın selinden
Aşıklar dilinden duygu telinden
Sevda unuttuğum bir sözdür şimdi
Kaynak: Nuri Can

Kaynak: Şeref Demirel

Güyer Bostanım Güyer
Güyer bostanım güyer
Su gelir bendi döğer
Ben bu yerde garip miyim
Her gelen beni döğer

Güzel (Başımızda Dönen)
Başımızda dönen bu aşkın narı
Ya seni yakacak ya beni güzel
Gözden göze çıkan kıvılcımları
Ya seni yakacak ya beni güzel

Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar

Endamın gezişin bambaşka halin
Koynundaki güller doyulmaz dilin
Ahu gözlerinle o mah cemalin
Ya seni yakacak ya beni güzel

Kiraz dalında sıra
Yarim gitti Mısır'a
Eğer bunda gelmezse
Giderim ardısıra

Aşık Kara der ki güneşim ayım
İster isen seni aşık yapayım
Lütfedersen gül dudaktan öpeyim
Ya seni yakacak ya beni güzel

Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar

Kaynak: Aşık Kara

Kiraz altında ekin
Aldırdım elimdekin
Her gören benzim sorar
Hiç bilmez kalbimdekin

Beni bülbül gibi şirin sözlerin
Şakıdır gözleri sözleri güzel
Muhabbet dolusun sunar gözlerin
Sakidir gözleri sözleri güzel

Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar

Bakışın beyhude yere değildir
Cananın garazın sırra değildir
Sitemin sinede bere değildir
Yakıdır gözleri sözleri güzel

Kaynak: Fethi Güler

Güzdür Şimdi (Bir Zaman Aşk)
Bir zaman aşk ile çarpan yüreğim
Bir çocuk misali öksüzdür şimdi
Ne bir heves kaldı ne de dileğim
İçimde her bahar bir güzdür şimdi
Anılar o yeşil dallarda kaldı
Mutluluklar geçen yıllarda kaldı
Dönüşü olmayan yollarda kaldı
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Güzel (Beni Bülbül Gibi)

Sineme tuz konsa sıkmaya başlar
Reva mı urasın sen ana taşlar
İki didelerin kan ile yaşlar
Akıdır gözleri sözleri güzel
Gören divan' olur hüsnüne afet
Görmese öldürür aşığı hasret
Hub olan ademi hast' eder elbet
Bakıdır gözleri sözleri güzel
Methiden dilberin şehd-i nebatın
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Neylesin alemin kand-ı nebatın
Aşık Ömer'e ver lebin zekatın
Hakkıdır gözleri sözleri güzel
Kaynak: Aşık Ömer

Güzel (Bir Güzel Seyrettim)
Bir güzel seyrettim aşkın kaynağı
Cana can verip de katması gibi
Toplamış nergisi gülden yanağı
Bağrıma korlarda tutması gibi
Saçları yakıyor baksan esmerin
Gönülde açtığı yara çok derin
Gezdiği yerlerde yel eser serin
Ela göz gamzesi batması gibi
Dolandım dünyayı usandım bezdim
Aşkın kitabım okudum yazdım
Bir güzel seyrettim aşk ile gezdim
Bakarken kaşları çatması gibi
Gören deli olur kendinden geçer
Aşkın kaynağım bendinden içer
Güzeller içinde tek onu seçer
Kul edip kendine satması gibi
Yakıyor canları şımgın bakışı
Hep gezer gönül de çıkmaz yokuşu
Takınmış altını süsü nakışı
Bir ceylan misali gitmesi gibi
Hayal ile gam dağların bitirsin
Seni alan diyar diyar götürsün
Gece gündüz hep kolunda yatırsın
Ömrümün koynunda bitmesi gibi
Zararda gezenler bir kar bulamaz
Bir görüp görmeyen karar kılamaz
Benzerin bulmayan asla gülemez
Trabzon'un yeni yetmesi gibi
Tabip sağlayamaz bahtı karalı
Görenin kesilir sabrı kararı
Görmedim ülkede böyle maralı
Dağların başından itmesi gibi
Bir şahine benzer kolda bakışı
Hep gezer gönülde çıkmaz yokuşu
Gerdan sıralamış süsü nakışı
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Aslanın ininde yatması gibi
Okudum Farisi biraz Arabi
Bezdim bu günlerden yeter yarabbi
Bana derler hasta Noksan harabi
Üşüttü hastalık sıtması gibi
Kaynak: Hodlu Noksani

Güzel (Bu Akşam Seyrimde)
Bu akşam seyrimde gezerken gördüm
Mevlam hub yaratmış eşinden güzel
Boyuna bosuna meylimi verdim
Dökülmüş saçları başından güzel
Yanaklar kırmızı sanırsın elma
Salınıp görenin bağrım delme
Dedim öz başıma hayale dalma
Gördüm kirpikleri kaşından güzel
Gülerse gülleri açılır tende
Yüz bin naz dökülür yolda gezende
Görmedim çok gezdim asla bir yanda
Ağzındaki inci dişinden güzel
Ela göz üstünde sırmadan kaşı
Yakıyor canları çılgın bakışı
Tahmin ettim ancak on beştir yaşı
Öğrenmek isterim yaşından güzel
Erer muradına kız seni alan
Vallahi sözümde hiç yoktur yalan
Nice gönülleri eylersin talan
Çoklar gezmek ister peşinden güzel
Görenler hep seni olur perişan
Gönlünde yer varsa sen al bir nişan
Babana yalvarsın izine düşen
Noksan vurulmuştur düşünden güzel
Kaynak: Hodlu Noksani

Güzel (Bu Gece Rüyamda)
Bu gece rüyamda köyümü gördüm
Çiçek açmış ince dalları güzel
Naldöken sırtında bakıp da durdum
Kıvrım kıvrım giden yolları güzel
Bahar gelmiş yeşillenmiş her yanı
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Özlemişim seni canımın canı
Ömür bitse yine unutmam seni
Gonca çiçek açmış gülleri güzel
Gurbette bir gece uykuya daldım
Güzel gördüm her yanını mest oldum
Seninle ağladım seninle güldüm
Sunalar ötüşür gölleri güzel
Ne güzel görünür kışı baharı
Var mıdır cihanın böyle diyarı
Daldan dala uçar çalışır arı
Çiçekten öz alır balları güzel
Yüzer göllerinde ördekle kazı
Aşık sinesinde inleyen sazı
Pancarcı’da oynar gelini kızı
Giyinmiş yeşili alları güzel
Cemal’im çekerim ah ile zarı
Artar yüreğimin bitmeyen narı
Bakarsın karşında Baba Efkari
Bülbül gibi şakır dilleri güzel
Kaynak: Cemal Durmuş

Güzel (O Ceylan Gözlerin)
O Ceylan Gözlerin Var İken Senin
Bakışın Kar Eder Serime Güzel
Sakın Ha Gönlüne Girmesin Yadlar
Hiç Kimseyi Koyma Yerime Güzel
Yine Bugünlerde Dert İle Doldum
Aşkının Elinden Sararıp Soldum
Aradığım Hakkı Yar Sende Buldum
Tıpkı Benziyorsun Kerim'e Güzel
Cahiller Kadrini Bilemezler Ki
Güzelin Yoluna Ölemezler Ki
Sevdanı Gönlümden Silemezler Ki
Göz Dikseler Bile Derime Güzel
Kaplani'yim İkrarımdan Dönemem
Ateşin Sinemde Yanar Sönemem
Dost Yoluna Ölenleri Kınamam
Canım Veririm Yarime Güzel
Kaynak: Hasan Kaplani

www.ezgidiyari.com

Sayfa 249

Güzel (Sana Tutulursam)
Sana tutulursam bırakma beni
Bir köşede boyun büktürme güzel
Ümitle süslenen gönül bahçemi
Sonbahar gelmeden döktürme güzel
Gönlümde goncalar dermeyeceksen
Saçların koluma sermeyeceksen
Bu aşka bir ömür vermeyeceksen
Kiraz dudağını öptürme güzel
Alevden bir gül olsun yakışın
Ay gibi doğsun baygın bakışın
Ömrünce kalbime dol ışın ışın
Bana hasretini çektirme güzel
Aşkımın kadrini bilmeyeceksen
Akan göz yaşımı silmeyeceksen
Eğer beni candan sevmeyeceksen
Deli divaneye döndürme güzel
Sevgi yüreğimdir sevda okulum
Sevgidir vatanım pusulam yolum
Sevgisiz dünyada bir garip kulum
Aşkın hançeriyle öldürme güzel
Kaynak: Nuri Can

Güzel (Yaz Gelip De)
Yaz gelip de baş ayları doğunca
Açılmış bahçenin gülleri güzel
Yaktı beni Fadime'nin nazarı
Zülüften ayrılmış telleri güzel
Elif'i der isen nazlıdır nazlı
Esme'yi dersen de sırf ala gözlü
Söyletme Şerfe'yi bülbül avazlı
Söylüyor Zelha'nın dilleri güzel
Emine'yi dersen incedir ince
Bağdat'ın Mısır'ın gülleri gonca
Ayşe'nin kaşı da kalemden ince
Sevmeye Hürü'nün belleri güzel
Döne güzelliğin halka bildirir
Kamer pınardan da kabın doldurur
Eşşe yürüşünde beni öldürür
Sevmeli Cennet'in belleri güzel
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Karadan da Karacaoğlan karadan
Sürün çirkinleri çıksın aradan
Herkesi sevdiğine verse yaradan
Sevdiğim Meryem'in benleri güzel
Kaynak: Karacaoğlan

Güzel Adın İsmail
Güzel adın İsmail aman aman
İsmine oldum mail aman aman
(Bağlantı)
Nazetme yürü fistanı sürü
Gözümün nuru dizimin feri hey aman aman
Bağlantı
Güzel adın Murtaza aman aman
Gel yanıma çek cefa aman aman
Bağlantı
Güzel adın Mustafa aman aman
Gel yanıma sür sefa aman aman
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Özgün

Güzel Al Giyinmiş
Güzel al giyinmiş alın üstüne
Ne güzel yakışmış şalın üstüne
Yiğit yar sever mi yarın üstüne
Ne alına ne şalına ben sana geldim
Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Dal dalar dal dalar daldan aşağı
Saçları dökülmüş belden aşağı
Ne güzel yakışmış ecem kuşağı
Ne alına ne şalına ben sana geldim
Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Yaylaya çıkmışım çadırım yeşil
Her türlü çiçekten bir demet döşür
Sevdalım geliyor bir kahve pişir
Ne alına ne şalına ben sana geldim
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Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Güzel Aşık Cevrimizi
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi
Çıkalım meydan yerine
Gidelim Ali seyrine
Canı başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi
Pir Sultan Ali şahımız
Hakka ulaşır rahımız
Oniki imam penahımız
Uyamazsın demedim mi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Güzel Aşık Cevrimizi
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsm demedim mi
Girelim Ali sırrına
Çıkalım meydan yerine
Canı baştan hak yoluna
Koyamazsm demedim mi
Dervişlik ulu dernektir
Görene büyük örnektir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi
Bak şu aşığın haline
Ne gelse söyler diline
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Küfrü imanın yoluna
Sayamazsın demedim mi
Pir Sultan Ali şahımız
Hakka ulaşır rahımız
On İki İmam katarımız
Uyamazsın demedim mi
Kaynak: Aşık Daimi

Güzel Baharını Geçirmeden Gel
Gel güzelim yele verme ömrünü
Ömür bir fırsattır kaçırmadan gel
Yaşam mevsim mevsim gelip geçiyor
Güzel baharını geçirmeden gel
Yüz yıl yaşasan da sonu olacak
Çürüyüp bedenler toprak olacak
Sonbahar gelince güller solacak
Bülbülü dalından uçurmadan gel
Dipsiz ölçek ölçmeyinen dolmuyor
Her yiğidin her dediği olmuyor
Geçen günler artık geri gelmiyor
Aşık Daimi'yi göçürmeden gel
Kaynak: Aşık Daimi

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın
Öldümde, belamı buldum
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Göz yaşımı umman eyledi
Ahlım, fikrim zay eyledi
Öyle perişan eyledi
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
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Hane evimi harab ettin
Genç ömrümü sen tükettin
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış

Güzel Bugün Tura Çıkmış
Güzel bugün tura çıkmış
Yürüyüşü naz veriyor
Döşüne inciler takmış
Kumral saçlar poz veriyor
Eşi yalınız kalmış
Kırağ mıdır nerden gelmiş
Halk peşine koyun olmuş
Sanki çoban tuz veriyor
Bilmem kimin mahyetinde
Güneş parlar sıfatında
Aşkın atı var altında
Dizgin elde hız veriyor
Soyu Leyla soyu gibi
Boyu çınar boyu gibi
İlkbaharın ayı gibi
Çimen çiçek yaz veriyor
Ok kirpikler değer diyor
Kılıç kaşlar hayır diyor
Yüzbaş’oğlu buyur diyor
Bütün varlık Adem’dedir
Kaynak: Mihmani

Güzel Dost (Bana Ettiğini)
Bana ettiğini biliyor musun
Sineme hançerin çaktın güzel dost
Beni ağlattığın yetmez mi gayri
Bu garip gönlümü yıktın güzel dost
Dertsiz iken beni verem eyledin
Derdini yarama merhem eyledin
Kendin Aslı beni Kerem eyledin
Aşkın ateşine yaktın güzel dost

Dünyayı başıma yıktın
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Gönlümü kendine eyledin esir
Seni sevmek midir bir bana kusur
Zülfünün teline asılan Mansur
İnsafsızca dara çektin güzel dost
Sönmesin bu aşkım yansın dedikçe
Yana yana seni ansın dedikçe
Allahım kitabım sensin dedikçe
Çıkıp yücelere baktın güzel dost
Bu kadar insafsız olur mu insan
Ettiğin Hüseyn'e etmedi Mervan
Hali hazır kendim hayatta iken
İsmime Meçhuli taktın güzel dost
Kaynak: Aşık Meçhuli

Güzel Dost (Bir Çift Kem Söz)
Bir çift kem söz deyü gelmiş yüzüme
Vallah billah kem demedim güzel dost
Acı tatlı yarin şirin sözüne
Hak bilir ki ham demedim güzel dost
Dost dosta meydanda cidasın atar
O zaman belki de muhabbet artar
Arifler arifi vezinde tartar
Kemden sorup kem demedim güzel dost
Dalga vursa gemilerim dökülse
Hak muhabbet eder anda sevilse
Dostu görsem kasavetim dağılsa
Gayrısına gam demedim güzel dost
Veli'm eyder koç derneği derilse
Mert olan bell'olur divan kurulsa
Benim yaralarım yardan sarılsa
Gayr ilaca em demedim güzel dost
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Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Seninle yaşarım birlikte gibi
Kendimi hissetmem hiç yükte gibi
Düşmüşsün içime bir nükte gibi
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Yedi veren güller nede haklıymış
Bütün mana gönüllerde saklıymış
Herkes birbirinden alacaklıymış
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Onca yıldır tamamımı aradım
Kırk yıl sonra gördüm işe yaradım
İşte buldum sende imiş muradım
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
İlhamiyim hakikatin yolunda
Ne mutlu ki dostlar sağım solumda
Namertlerin olsun param pulum da
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Kaynak: İlhami Arslantaş

Güzel Dosttan Bugün
Güzel dosttan bugün bir bahçe geldi
Meyvaları pek lezzetli güller var
Rehaları dört yanımı kapladı
Sanki odamızda bütün eller var
Bir anda taşındım kondum güllere
Hasretle dokundum susan dillere
Şu dertli sinemi azgın yıllara
Tuttum ama savrulan çok küller var

Kaynak: Aşık Veli

Temeli başımı döndürdü deste
Bunu ören usta ne güzel usta
İlacı yetişti beklerken hasta
Meğer dost önünde nice yollar var

Güzel Dost (Kimliğimin Sualini)

Kaynak: Aşık Temeli

Kimliğimin sualini sorarken
Seni buldum ben kendimi ararken
Aynımmışsın aynaları tararken
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost

Güzel Dostum

İçinde nefreti atmışsın kini
Bir ömür taşırım canımda seni
Senin pencerenden gördüm ben beni
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Güzel dostum sana bura haramdır dedim
Bu kuru dağlarda hey hey taşı bekleme
Bir dilim ekmeğe hey hey eyleme minnet
Namerdin verdiği hey hey aşı bekleme
O engin gönlüne hey hey olam teselli
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Eziktir yüreğin hey hey gözlerin nemli
Buraların karı karı rüzgarı deli
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
Buhar olur yağmur yağmurlarla yağarsın
Özdil'im şafaklar açsın tanlar ağarsın
Başkaları için için neden yanarsın
Sana yaren olan olan kişi bekleme
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Buralarda karı karı kışı bekleme
Söz: Dursun Özdil

Güzel Dostum Aramızda Senlik

Sayfa 253

Güzel Gel Beri Gel Beri
Güzel gel beri gel beri
Bir gönüle nazar eyle
Görür göz işitir kulak
Söyler dile nazar eyle
(Bağlantı)
Nazar eyle nazar eyle
Adulardan hezar eyle
Gel gir gönlümün şehrine
Aç dükkanı pazar eyle
Baştır gövdeyi götüren
Ayak menzile yetiren
Türlü marifet bitiren
İki ele nazar eyle

Güzel dostum aramızda senlik benlik olur mu
Neden gönlüm sarayını tarumar ettin böyle
Bilirsin ki viranede hanedanlık olur mu
Bir nefes alayım derken, bin zarar ettim böyle

İki elim kızıl kanda
Çok günahlar vardır bende
Ya ilahi Kerem sende
Düşkün kula nazar eyle

Aman aman aman güzel efendim
İkrarım sana bağlıdır efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim

Bağlantı

Her baharda boz bulanıp, coşup coşup çağladın
Geçemedim sellerinden yollarımı bağladın
Diyarı gurbete saldın, ardım sıra ağladın
Figanı figana katıp, ahuzar ettin böyle
Aman aman aman güzel efendim
İkrarim sana bağlıdır efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim
Hey Mahzuni sevdiğimin sözünü ferman gördüm
Kuru çöllerde dolaştım, susuz değirmen gördüm
Ayaklarına yüz sürdüm, elinden derman gördüm
Kaldırıp vurdun sineme, zülfükar ettin böyle
Aman aman aman güzel efendim
İkrarim sana çok özel efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
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Hatayi'm der ki ya gani
Veren alır tatlı canı
Evvel kendi kendin tanı
Sonra ele nazar eyle
Bağlantı
(Ek dörtlük)
Bezirgan olup da satma
Sermayene bile katma
Yolun eğrisine gitme
Doğru yola nazar eyle
Kaynak: Süleyman Elver

Güzel Görünür
Arzu iplik sevgi nakış
Ördükçe güzel görünür
Gönül gözü ile bakış
Gördükçe güzel görünür
Zaman ince esen yeldir
Hayat ağaç günler daldır
Mutluluk uzunca yoldur
Vardıkça güzel görünür
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Tatlı söz dil arasında
Diken var gül arasında
Hatıra yıl arasında
Durdukça güzel görünür
İnsanı yaşatan hava
Tatlı sözdür derde deva
Herkes hayalinde yuva
Kurdukça güzel görünür
Şeref der ki başka yandan
Kervanım ayrıldı handan
Seven sevdiğini candan
Sardıkça güzel görünür
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Güzel Gözler Yalancıdır
Aşk yolundan sakın geçme
Sana kalan hep acıdır
Mavi göze gönül verme
Güzel gözler yalancıdır
Taparsın bir ilah gibi
Vurur seni silah gibi
Zehir eder gençliğini
Güzel gözler yalancıdır
Yeşiline mavisine
Elasına kahvesine
İnanmayın sevgisine
Güzel gözler yalancıdır
Kaynak: Nuray Özdemir

Güzel Hayat Hoş
Dünya devletleri duysunlar beni
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Mamur et ihya et süsle her yanı
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Silahlar üreten fabrikayı yık
Öldüren her şeyin tamamını yak
Kim olursa olsun yaşatmaya bak
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
İnsanın özünde ruhunda yatan
Herkesi yaratan cana can katan
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Eğer adam isen sen senden utan
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Cephede askeri doğuran ana
İntizar etmesin benimle sana
Sefil Selimi’yi sokmayın kana
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Kaynak: Sefil Selimi

Güzel Hekimhan
İnişli yokuşlu Keklicek yolu
Gözleri sürmeli kızları dolu
Gözümde kalmadı dünyanın malı
Canımsın gülümsün
Güzel Hekimhan
Hasançelebi’de indim trenden
Susamıştım bir su içtim çeşmeden
Hekimhan gözükmez yüksek tepeden
Canımsın gülümsün
Güzel Hekimhan
Kaynak: Alaaddin Mutlu

Güzel Köy Mehri
Güzel köy mehri
Yandırma dehri
Ver içem zehri
Senin aşkına
Gel geçme yandan
Olmuşam benden
Bezmişem candan
Canın aşkına
Deruni yasta
Olmuştur hasta
Selam ver dosta
Tenin aşkına
Kaynak: Aşık Toruni

Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün tel tel olmuş
Örülmeyi örülmeyi
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Bahçende gülün güllenmiş
Şeyda bülbülün dilenmiş
Koynunda memem kirlenmiş
Emilmeyi emilmeyi
Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın neyidi unuttum
Sorulmayı sorulmayı
Seyirttim ardından yettim
Eğildim yüzünden öptüm
Adın neyidi unuttum
Çağırmayı çağırmayı
Benim yarim bana küsmüş
Zülfünü gerdana dökmüş
Muhabbeti benden kesmiş
Sevilmeyi sevilmeyi
Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur
Sarılmayı sarılmayı
Kaynak: Karacaoğlan

Güzel Olsun Diye Türküm
Diyar gurbet elde gezdim
Güzel olsun diye türküm
Deftere kalemle yazdım
Güzel olsun diye türküm
Geze geze geldim bura
Hasta gönlüm oldu yara
Bu ellerde düştüm dara
Güzel olsun diye türküm
Bu el beni salmaz oldu
Bütün dertler beni buldu
Gözlerime kanlar doldu
Güzel olsun diye türküm
Güzel için yazamadım
Baksa iller gezemedim
Hiç kimseye kızamadım
Güzel olsun diye türküm
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Bir güzele kandım gittim
Herkesi dost sandım gittim
Güzel olsun diye türküm
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Güzel Olur Çiy Yumurta Soyunca
Güzel olur çiy yumurta soyunca
Ben yarimi görmedim doyunca
Ben o yarin evlerine varınca
Çakır ela gözlerinden yaş eksilmiyor
Dumanlı dağlardan kış eksilmiyor
Kağnı kağnı kum dökelim yollara
Anma dedim neden andın ellere
Ben de düştüm sen de düştün ellere
A benim bakmaya kıyamadığım
Tatlı dillerine doyamadığım
Kaynak: Naci Öncel

Güzel Pirim Katarından Ayırma
Uğradım yüz sürdüm Pirim katına
Güzel Pirim katarından ayırma
Gönülden bağlıyız hüsnü zatına
Güzel Pirim katarından ayırma
Aka aka su bendine dolunca
Gönül şadolmaz mı dostu bulunca
Bizden kemlik sizden kerem olunca
Güzel Pirim katarından ayırma
Güzel Pirim güzelliğim timsali
Kenan ellerinde Yusuf emsali
Severim Pirimi Yunus misali
Güzel Pirim katarından ayırma
Pirim ileridir bir gerçek kişi
Arasam alemde bulunmaz eşi
Sensin gönlümüzün bitmez güneşi
Güzel Pirim katarından ayırma
Daimi'yim dönmem doğru yolumdan
İçenler mest olur kanar dolundan
Sultan olan vazgeçer mi kulundan
Güzel Pirim katarından ayırma

Yiğit burda yandım gittim
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Kaynak: Aşık Daimi

Tok olanlar açın halinden bilmez

Güzel Sallanarak Nerden Gelirsin

Demiri çürüten kendi pasıdır
Yapılan iş kişinin aynasıdır
Şan ve şöhret zehirli bir baldır
Kendini düşünen kendi kadardır

Güzel sallanarak nerden gelirsin
İşin nedir maslahatın sevdiğim
Kaldır nikabını görem yüzünü
Balaban bakışlı gözün sevdiğim
Ay doğa da altın başın parlaya
Gün değe de top zülüfler terleye
Seni bastırmayım kuru yerlere
Gül döşeyim yollarına sevdiğim
Tan yıldızı gibi parladın çıktın
Gören aşıkların bağrını yaktın
Güzel turna mısın gölden mi kalktın
Al valasın yeşil başın sevdiğim
Benim yarim porsuk bağlar başını
İnci imiş sedef sandım dişini
El yanında baksam yıkar kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim
Kıymetli ırak uzak dediler
Zülüfü gerdana tuzak dediler
Hay vah Emrah'a yazık dediler
Ağlama hey gözün yaşın sevdiğim
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Güzel Sözler
Kuru pantolonla balık tutulmaz
Göle su dökmekle ortak olunmaz
Gurbette ölenin gözü kapanmaz
Diken eken yalınayak yol almaz
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Uzun yollar yürümekle aşınmaz
Dereyi görmeden paça sıvanmaz
Bir pire derdine yorgan yakılmaz
Tren kaçmışsa garda beklenmez
Güneş açmışsa üflemekle sönmez
Acı patlıcana kırağı çalmaz
Kasapa bakmakla usta olunmaz
Dille düğümlenen dişle çözülmez
Bilen konuşmaz konuşan da bilmez
Düşmana sırrını açmaya gelmez
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Durmak devrilmenin bir öncesidir
Seslerin en sığı alkış sesidir
Her tohum bir ölüm habercisidir
Çocuklar hayatın bir mevyesidir
Balın varsa sineğin de boldur
Düşünmek kolaydır yapmaksa zordur
Kitap yalnız bir adamın dostudur
Tilkiyi ele verense postudur
Köksüzlük acınacak öksüzlüktür
Fikirler ordulardan da güçlüdür
Tembele eşik bile yokuşdur
Nefisler şeytanın konsolosudur
En çok yaşayan en çok düşünendir
Büyük düşünceler de yürektendir
Nefsini bilen Rabbini bilendir
Aydın kişi geleceği görendir
Kör bir atın kör alıcısı olur
Öfkeyle kalkan zararla oturur
Aç tavuk rüyada ambarda durur
Rüzgar ekenler fırtına savurur
Bir gemiyi iki reis batırır
Tok olan cümle cihanı tok sanır
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır
Malkoç Ali bu sözlerden ders alır
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzel Türkistan
Güzel Türkistan senge ne boldu
Sebep vakitsiz güllerning soldu
Çemenler berbad kuşlar her feryad
Hemmesi mahsun bolmaz mı dil şad
Bilmem ne içün kuşlar uçmaz bahçeleringde
Birligimizning teprenmes tagı
Ümdimizning sönmez çıragı
Birleş ey halkım kelkendür çagı
Bezensin imdi Türkistan bağı
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Kozgal halkım yeter şunca cevrü cefalar
Kaynak: Orkun Kılıç

Güzel Yurdum Türkiyem
Her sabah sevgiye çadır kurulur
Sevdalıyım asırlardır türküye
Her sepette çürük elma bulunur
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Etrafına bak da bil değerini
İnancından güç al at kederini
Yorulmak yok herkes silsin terini
Güzellikler ülkesidir Türkiye
En zor günümüzde yıkılmamışız
Hain engellere takılmamışız
Mücadele için hiç yılmamışız
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Talihsiz günlere sünger çekelim
Önce gönlümüze sevgi ekelim
Kuru bostanlara güller dikelim
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Kurt ile kuzuya denge olmuşuz
Düşman bile olsa hatır sormuşuz
Susamış kalplere otağ kurmuşuz
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Dün olan gücüne nedir ki engel
Sevgiyle koşana atmayın çengel
Vakit erken iken özüne dön gel
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Malkoç Ali hayran aziz yurduna
Gönlü razı olmaz hiçbir vurguna
Mesajımız yorguna ve dargına
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzeldir (Güzele Bakması)
Güzele bakması çok sevap derler
Güzellere güzel bakmak güzeldir
Güzel yar sevenler cennetlik olur
Güzel ile yola gitmek güzeldir
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Güzelin bal akar dudaklarından
Güzelin güzel tut parmaklarından
Güzellere hürmet etmek güzeldir
Güzelin gün doğar güzel kaşında
Güzelin inci var güzel dişinde
Güzel ile güzel masa başında
Güzel güzel lokma yemek güzeldir
Güzel ile güzel gezmek ne güzel
Güzel adın güzel yazmak ne güzel
Güzel ile bade süzmek ne güzel
Güzelin elinden dökmek güzeldir
Güzellere bakan gözler ağrımaz
Güzel seven ölür ama çürümez
Al'İzzet'i güzellerden harımaz
Güzelleri candan sevmek güzeldir
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Güzeldir (Seven Gönüllere)
Seven gönüllere aşkı anlatan
Dallardaki kuşlar senle güzeldir
Umudumu kıran beni ağlatan
Çatık kemen kaşlar senle güzeldir
Yolculara ayak kösteği olan
Dünyadan vazgeçer sevgine dalan
Hicran günlerinden geriye kalan
Gözlerdeki yaşlar senle güzeldir
Bir vefa görmedim haftada ayda
Koca ömür heba oldu hayhayda
Bundan geri dönsen bile ne fayda
Ak pak olmuş başlar senle güzeldir
Revadır güzelde vefa olmasın
Ak sinede al tomurcuk solmasın
İsterse ardından bahar gelmesin
Dondurucu kışlar senle güzeldir
Musibet kemale yeterse eğer
Birgün bu ayrılık biterse eğer
Gözlerimi uyku tutarsa eğer
En korkulu düşler senle güzeldir
Kaynak: Salih Altun

Güzelin nur damlar yanaklarından
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Güzele (Duvağkapma Havası)
Canımı kurban eylerem
Bir bele terlan güzele
Hal bilip şirin gülene
Dosta mehriban güzele
Boyu uca gerdan mina
Zülfü perişan güzele
Dolanıp gönül ağını
Dosta mehriban güzele
Hastayam yalvarıram
Hekim-i Lokman güzele
Gözel hanım cilvelenip
Güzeller hasıhdah güzel
Sallanıp gerdanın çeker
Göller sonasından gözel
Sevdayı marifet sayıp
Ata anasından güzel
Libası endama layık
Endamı libastan güzel
Güzelliği cem verildi
Bir bele sübhan güzele
Felekdan darbe almışam
Her günümü kara verip
Fazil-i Zelil yaratıp
Suri günahkara verip
Terlan'ı sere yazdırıp
Tergöçeni har'a verip
Meylin dağlara güzel
Can ter edip ibadetin
Bağlayıp destan güzele
Kaynak: Aşık Fazili Zelil

Güzeli Var Mı
Söyle bana can alıcı
Senden de güzeli var mı
Güzelliğin sırrı nedir
Senden de güzeli var mı
Utanır yanında güller
Lal oldu seni görenler
Cemaline melek derler
Senden de güzeli var mı
Zeki kurban olsun sana
Ne olursun bak bir bana
Melekler ine yan yana
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Senden de güzeli var mı
Kaynak: Zeki Salman

Güzelim (Seni Tanrım Lütfü)
Seni Tanrım lütfü ile yaratmış
Konuşurken sözünde aşk güzelim
Kaşın hilal kirpiklerin ok olmuş
Bakışırken gözünde aşk güzelim
Karanlık geceyi eder hurişan
Kurtulamaz yanar eline düşen
Her baktıkça aklım olur perişan
Bir ay doğmuş yüzünde aşk güzelim
Aşık Kara elbet olmaz mı deli
Seni seven aşık neylesin malı
Tomurcuk memeler yanakta halı
Yürür iken nazında aşk güzelim
Kaynak: Aşık Kara

Güzelim Bu Dünya Sana Da Kalmaz
Güzelim bu dünya sana da kalmaz
Solar güller gülistana da kalmaz
Cihana hükmeden cana da kalmaz
Her gelen gidiyor kalan var mıdır
Ne Leyla'ya kalmış ne de Mecnun'a
Ne Ferhat'a kalmış ne de Şirin'e
Kaçırma fırsatı koyma yarına
Ne gün öleceğin bilen var mıdır
Aç kuş gibi tanesine atılma
Gafil durup tuzağına tutulma
Çok oyunlar oyna ama utulma
Hani baştan başa gülen var mıdır
Doyulmaz dünyanın hoş nazlarından
Gurur perdesini at gözlerinden
Fakir Meluli'nin bu sözlerinden
Söyle Allah için yalan var mıdır
Kaynak: Aşık Meluli

Güzelim Çepni
Yaylaları vardı ıssızdır şimdi
Kaysıları yetmez tatsızdır şimdi
Meralar sürüldü adsızdır şimdi
22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

O güzelim Çepni nereye gitti
Irmak kıyısında vardır harmanı
Çepni Çongar şehri nerede ya hani
Damlapınar sustu bitti dermanı
O güzelim Çepni nereye gitti
Kaynak: Zerener Damlapınar

Güzelim Dinle Metnin Edeyim
Güzelim dinle metnin edeyim
Beni mecnun eden senin gözlerin
Şu fani dünyayı sensiz neyleyim
Beni mecnun eden senin gözlerin
Aklımı başımdan alıp kaçıran
Zalim feleğin çarkında geçiren
Aşkın şarabını bana içiren
Beni mecnun eden senin gözlerin
Şu garip sinemi ateşe yakan
Aşk kelepçesini koluma takan
Öksüzler gibi boynumu büken
Beni mecnun eden senin gözlerin
Ben Derdi Deryayım şu dünya yalan
Var mıdır dünyada muradım alan
Aklımı başımdan eyledin talan
Beni mecnun eden senin gözleri
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Güzelim kibarım da bal koymuş banıp durur
Nazlı yarin üzerine de dünyalar dönüp durur
Sarı saçım yaş durur
Yel gelir garışdırır
Davulcular düğüncüler
Haşiret kavuşdurur
Güzelim kibarım da ata binelim ata
Serbes yarim uzun boylum da bize gidelim bize
Kaynak: Münevver

Güzelim Yürekten Bağlıyam Sana
Güzelim yürekten bağlıyam sana
Eziyet eder mi seven sevene
Bağlantı
Yandırdın kalbimi yaman
Ey kaşları keman bu derdime inan yßr
Sensiz yaşaya bilmenem
Ey sevgili canan bu derdime inan yßr
Seni görmeyen de fenadır halım
İntizarda koyma kadanın ben alım
Bağlantı

Güzelin Yurduna Vardım
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Güzelim Güzelim
Güzelim güzelim de allı basmalar aldım
Yanıldım gönüller verdim de seni bir adam sandım
Balıkesir özünden
Çıkmam yarin sözünden
Yarın asker sevkoluyor
Öpsem ela gözünden
Güzelim güzelim de gül kurusu değil mi
Nere varsam sürmeli yarim de el kapısı değil mi
İnciyim dizilirim
Sedefim süzülürüm
Gönder yarim bir mektup da
Hastayım üzülürüm

www.ezgidiyari.com

Güzelin yurduna vardım
Yurdu çayır çimen olmuş
Ben gideli devir dönmüş
Zaman hayli zaman olmuş
Sarı yıldız doğar çağar
Mor menekşe boynun eğer
EI alnınada güneş doğar
Benim başım duman olmuş
Seçemedim gülü hardan
Yatamadım intizardan
Baba beni endir dardan
Zülüflerim keman olmuş
Yüksek yaparlar kaleyi
Galdır galbinden hileyi
Çok çektim derdi belayı
Benim gönlüm veran olmuş
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Bir yol hayır yapın barim güzeller
Hüseyni`yem gülden taze
Yeter çok eyledim ceza
Al yanaklar suza suza
Kırmızı gül diken olmuş
Söz: Hasan Hüseyin Orhan Ve Hüseyin Temiz (Sarı Oede)

Güzeller
Nice güzellere verdim deli gönlümü
Yaka yaka kül eyledi güzeller beni
Kaptırdım aşk tuzağına deli gönlümü
Seke seke yol eyledi güzeller beni
Cevri güzellerin sürüsüne varayım
Ararım ben nazlı yarimi bulayım
Neyleyim dost sevgisiz dünyayı neyleyim
Çeke çek gel eyldi güzeller beni
Doyum olurmu hiç güzellerin nazına
Gülüşleri benzer baharın sıcak yazına
Bülbül olup da düşeli bu aşk avazına
Saka şuka del eyledi güzeller beni
Larendelim şu güzellerin gönlüne
Bahcivan olsam bahçelerinde gülüne
Aşığım her güzelliğe dünden bu güne
Aşkın sahrasında yel eylediler beni
Kaynak: Aşık Larendeli

Güzeller (Sazımı Alıp Düştüm)
Sazımı alıp da düştüm yollara
Ne söylersiz bana görüm güzeller
Taramış saçları sağlı sollara
Nereden gelirsiz derim güzeller
Kimi al giyinmiş kimi kırmızı
Kimi gül devşirir kimi nergisi
Kimi zengin kimi fakirin kızı
Hepinizi bir gözlerim güzeller
Elde asa ile hoca sandınız
Siz benim gönlümü yüce sandınız
Gözümde gözlükle koca sandınız
Kocalmadım daha erim güzeller
Sümmani’nin bir yanına gelseniz
Söylediği sözü bir yol bilseniz
Halin sorup gönülcüğün alsanız
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Kaynak: Nusret Toruni

Güzeller Bahçesi
Güzellerin bahçesinde açılan
Lale midir sümbül müdür gül müdür
Beyaz gerdanına inip dökülen
Zülüf müdür kakül müdür tel midir
Sencileyin güzel nerde bulunur
Her kaçanı görsem aklım alınır
Rüzigar estikçe durmaz salınır
Selvi midir semen midir dal mıdır
Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
Güzel hecrin ile bağrım ezilmiş
Mah yüzüne çifte çifte dizilmiş
Benler midir fülfül müdür hal mıdır
Güzelsin Yusuf'un menendi eşi
Bir olmaz kavgaya uğrattın başı
Gevheri derya mı gözünün yaşı
Murat mıdır Ceyhan mıdır sel midir
Kaynak: Aşık Gevheri

Güzeller Bezenmiş Toya Giderler
Güzeller bezenmiş toya giderler
Sizlere emanet yar oynamasın
Ben bilirem rica minnet ederler
Yengüllük edip ay balam tez oynamasın
Düşmanlar oturmuş bize bakarlar
Kızıl güller al yanağa takarlar
Sonra söyler, başımıza kalkarlar
Dodağın altında dil oynamasın
Ben seni sevmişem sevgüli yarim
Sizlere gurbandır bu şirin canım
Demirem oynamasın, oynasın hanım
Gara gaş altında göz oynamasın
Kaynak: Fikret Karaduman

Güzeller Dönmüş
Güzeller dönmüş yaylaya gider
İçerinden biri yaralar beni
22.10.2018 23:55:34

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 261

Ardı sıra deste deste gül gider
Ellerinde güller pareler beni

Ay buluda giren de, güzeller güzeller
Bağlasalar duramam, güzeller güzeller

Çamur derenin yazına yakındır
Ovasına çim ve çimen hakimdir
Çamur dere pirisiyle birleşir
İçlerinde biri yareler beni

Giden olan geri bah, güzeller güzeller
Aldın ahlım geri bırah, güzeller güzeller
Ya beni bile götür, güzeler güzeller
Ya beni dilden bırah, güzeller güzeller

Kaynak: Zeynep Göyen

Guru tavuh gaçıyor, güzeller güzeller
Ganadını açıyor, güzeller güzeller
Bırdırki sevdüğüm gız, güzeller güzeller
Bu yıl benden gaçıyor, güzeller güzeller

Güzeller Güzeli Nur Tanesin Sen
Seni övmek için söz bulamadım
Güzeller güzeli bir tanesin sen
Seni seyretmekten saz çalamadım
Güzeller güzeli nur tanesin sen
Yanağından rengin almış elmalar
Dudağından buse alsam kan damlar
Sana kurban olsun bütün adamlar
Güzeller güzeli nar tanesin sen
Devran Baba senin aşkınla dolmuş
Benzi küller gibi sararmış solmuş
Sütler sana bakmış bembeyaz olmuş
Güzeller güzeli kar tanesin sen
Kaynak: Devran Baba

Güzeller Güzeller
Oy güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül düzerler, güzeller güzeller
Horan oynamiyanın, güzeller güzeller
Horan yeri düz olmuş, güzeller güzeller
Kadife geymiyenin, güzeller güzeller
Goca garı gız olmuş, güzeller güzeller
Gelin gızlar oyniyah, güzeller güzeller
Bu horana doymiyah, güzeller güzeller
Geriki gelenleri, güzeller güzeller
Bu horana goymiyah, güzeller güzeller
Usul bas da yavaş gel, güzeller güzeller
Tahdalar oynamasın, güzeller güzeller
Evin arhasından gel, güzeller güzeller
Cazu anan duymasın, güzeller güzeller
Ay ışıhdır varamam, güzeller güzeller
Dile desdan olamam, güzeller güzeller
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Güneş ıbrıh ılıtmaz, güzeller güzeller
Gönül yari unutmaz, güzeller güzeller
Gark dağından gar gelse, güzeller güzeller
Yüreğimi farıtmaz, güzeller güzeller
İlengerde duz olsam, güzeller güzeller
Böyüg evde gız olsam, güzeller güzeller
Yar bacaya gelende, güzeller güzeller
Evde yaloz olsam, güzeller güzeller

Güzeller Sultanı (Kız Niçin)
Kız niçin bakıp bakıp gülersin
Yanağında güller açılasıca
Gülüp gülüp ne aklımı çelersin
Güzeller sultanı seçilesice
Bilir misin bana ne iş eyledin
Aklımı fikrimi bir hoş eyledin
İçkisiz mezesiz sarhoş eyledin
Elinden badeler içilesice
Koymayasın beni eller yerine
Sana hizmet edem kullar yerine
Gel bir koklayayım güller yerine
Gül gibi kokusu saçılasıca
Hüdai aşıktır ay ahu gözlü
Yüreğimi yaktın ciğerim közlü
İçimde yıllardır hasretin gizli
Gel uğruna candan geçilesice
Kaynak: Aşık Hüdai

Güzeller Şahına (Deye)
Güzeller şahına bir musha yazdım
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Değmesin duşmanın nazarı deye
Bir gece gönderdim gizli bir name
Kuralım tenhada pazarı deye
Halime münasip yaran bulunmaz
Kalbteki yaramı saran bulunmaz
Dilbere bir öğüt veren bulunmaz
Terk eyleme okur yazarı deye
Mürüvvet kılmadın şu ben gedaya
Bu sinemi karşı verdim cedaya
Sitem sözlerini kıldın hedaya
Başımda gezdirdim güzarı deye
Bu senin efkarın bu senin gamın
Dillerde söylenen hep senin namın
Ölürsem Fatma'nın yoluna gömün
Yadetsin Ruhsat'ın mezarı deye
Kaynak: Aşık Ruhsati

Güzellerden Bir Yar Sevdim
Güzellerden bir yar sevdim köyün gelini
Anam köyün gelini
Çıtır pıtır konuşuyor bilmem dilini
Anam bilmem dilini
Çok uğraştım saramadım ince belini
Anam ince belini
Su su su su yandım susacık
Anam boyu da kısacık
Nazlanmanın vakti değil ver bir busacık
Anam Haleb'e sultan
Yandım ben sana kurban
Derya kenarında bir sürü kazlar
Anam bir sürü kazlar
Boynunu uzatmış deryayı gözler
Anam deryayı gözler
Beni baştan çıkaran gelinlik kızlar
Anam gelinlik kızlar
Su su su su yandım susacık
Anam boyu da kısacık
Nazlanmanın vakti değil ver bir busacık
Anam Haleb'e sultan
Yandım ben sana kurban
Kaynak: Bedirhan Kırmızı
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Güzellerden Üç Güzel Var
Güzellerden üç güzel var sevilir
Biri yiğit biri gelin bir'si kız
Ah güzel bir'si kız vah şirin bir'si kız
Yiğit size gelin size kız bize
Başımı sevdaya salan bir güzel
Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara
Meyvalardan üç meyva var yenilir
Biri elma biri ayva birsi nar
Ah güzel bir'si nar vah şirin bir'si nar
Elma size ayva size nar size
Başımı sevdaya salan bir güzel
Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara

Güzellerin Meclisine Varınca
Güzellerin meclisine varınca
İçimde bin türlü hal olur benim
Zülüflerin ak gerdana sarınca
Sanarım gözümde dal olur benim
Bülbül olup kızıl güle konarsam
Bağban olup has bahçeye girersem
Seyyah olup bu alemi dolansam
Yaylalar önümde çöl olur benim
Der Zülali bu taksirim geçmeli
Gönül kuşu kafesinden uçmalı
Gahi eylenmeli gahi kaçmalı
Önüm uzun ince yol olur benim
Kaynak: Aşık Zülali

Güzellerin Zülfü Destedir
Güzellerin zülfü destedir deste
Erenler har için oturmuş posta
Bir zaman sağ gezer bir zaman hasta
Hasta halin nedir der bulamadim.
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Pir Sultan Abdalım dağlar ben olsam
Üstü mor sünbüllü bağlar ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Dost dilinden datlı bal bulamadım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Güzelliğin On Para Etmez
Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yazılmaz aleme
Aşıklarda meşk olmasa
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk'olmasa
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Aşıkla maşuk olmasa
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana aşık olmasa
Kaynak: Aşık Veysel

Güzellik Sözde Değil
Diksem nefsin heykeli
Beden gölgede kalır
Bu ne ihtişam böyle
Gören de adam sanır
Gürültü var fikir yok
Dinleyen susuz kalır
İrfan vicdan bir kaşık
Derinden bakan tanır
Malkoç Ali güzel gör
Yoksa hazana kalır
Güzel görüp düşünen
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Kutlu menzile varır
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzellim Ey Yeke Tellim
Güzellim ey yeke tellim
Kötü diyen kimdir sana
Pamuktan da yumuşaksın
Katı diyen kimdir sana
Aklımı eyledin talan
Beni bu sevdaya salan
Özü fasık sözü yalan
Zatı diyen kimdir sana
Yüzün göreyim dön beri
Kemalinden utan bari
Giyinme şu alı şalı
Çiti diyen kimdir sana
Seni hup yaratmış Tanrı
Görenin tutuşur bağrı
Sana geçmez diyen doğru
Kötü diyen kimdir sana
Sebebi var firkatinin
Kesesin yol sirkatinin
Git hey aşık Ruhsati'nin
İti diyen kimdir sana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Güzelsiz Yayla
Güzelsiz yaylaya konup göçülmez
Kelle kesmeyince kanlar saçılmaz
Gelirim geçerim gözük açılmaz
Bir derdin var bilemedim kız senin
Bir gider de beş arkana bakarsın
Gözlerinden kanlı yaşlar dökersin
Bilmem küskün müsün yas mı çekersin
Bir derdin var bilemedim kız senin
Derdim ağır dere tepe gezdirir
Kazma ile kabrim eller kazdırır
Gelir gider kız yüzünü azdırır
Bir derdin var bilemedim kız senin
Yiğidin bindiği arabasıdır
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Şahinin yediği turna etidir
Yoksa güzel nişanlın mı kötüdür
Bir derdin var bilemedim kız senin
Karac'oğlan der ki ermediler mi
Tomurcuk güllerin dermediler mi
Yoksa sevdiğine vermediler mi
Bir derdin var bilemedim kız senin
Kaynak: Karacaoğlan

Gzasi Kaide (Türkçe)
Yine de sardı
Tepeleri dumanlar
Senin ve benim için
Son oldu dünyalar
Uç ey bulut uç
Köye üstten bakacağım
Aldılar çiçeğimi
Aldılar götürdüler
Ben de arkasından bakacağım
Gidip gidip gidemiyorum
Senden vazgeçemiyorum
Bir gün göremezsem
Canım çıkıyor ölüyorum
Işık sevdalım benim
Beni bırakıp da nereye gidiyorsun
Akşamüstü geleceğim
Ben şimdi dağa gidiyorum
Kaynak: Birol Topaloğlu
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