Ezgi Diyarıdan Türküler

N'ideyin Gönül Seni
Aşka düşürdün kendüzün
N'eyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Ah n'ideyin gönül seni
Düşeli aşkına yarin
Yerde gökte yok kararın
Gitti elden ihtiyarın
N'eyleyelin gönül seni
Hakk ile her kim bileşdi
Vadi-i hayrete düşdü
Aşk deryası başdan aşdı
Ah n'ideyin gönül seni
Aşık olaldan dîdara
Derd ile kaldın avare
Döymez oldun intizare
N'eyleyeyin gönül seni
Aşk ile hoş oldu başın
Ma'şuk ile doldu işin
Kalmadı gayrı teşvişin
Ah n'ideyin gönül seni
Her gün Hakk'tan ihsan ola
Her müşkil iş asan ola
Her derdine derman ola
N'eyleyeyin gönül seni
Ma'şuktan ericek kemend
Uşşakı eyler kayd ü bend
N'itsin Hüdayı derd-mend
Ah n'ideyin gönül seni
Kaynak: Aziz Mahmut Hüdai

N'olur Gelin N'olur
N'olur gelin n'olur
Öpmeyinen adam mı ölür
(Sarmayınca zabah mı olur)
Yari gözel olanın
Gözüne uyku mu gelir
Geline bak geline
Gına yakmış eline
Gelin gurban oluyum
Saçıyın tellerine
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Sayfa 1

Gül koymuş gül tasına
Havlunun ortasına
Gelin gurban oluyum
Gaşıyın garasına
Kaynak: Neşet Ertaş

Nabalım Günahım Senin Boynuna
Benden başkasını seversen eğer
Nabalım günahım senin boynuna
Verdiğin ikrardan dönersen eğer
Nabalım günahım senin boynuna
Ne kadar göresemde hasretim sana
Zaten yaralıyım sevgiden yana
Sonunda bir oyun oynarsan bana
Nabalım günahım senin boynuna
Akarsu'yu sen bir deli sanarsan
Çiçekten çiçeğe uçup konarsan
Mecnun oldum diye beni kınarsan
Nabalım günahım senin boynuna
Söz: Muhlis Akarsu

Naci Derler Bir Güruha Uğradım
Naci derler bir güruha uğradım
Güzel Şah'ım yarlıgasın onları
Muhabbet ettik iradet getirdik
Anlar bizi sevdi biz de anları
Durdukları irfan bağ ile bostan
Silinmiş kalpleri gümandan pastan
Var anın gümanı haman bir dosttan
Arı gibi vızılaşır canları
Cümle bir gerçeğe demişler beli
Tesbihleri Allah Muhammet Ali
Meşrebi Hüseyni ismi mevali
Hüseyin aşkına çıkar kanları
Bir nefesten bir imama uyuldu
Birinin nefesi bine sayıldı
Kaynayuban birbirine koyuldu
Hüseyin aşkına akar kanları
İstemem Cennet'i göster didarı
Hulk-ı Muhammed'den almış kemali
Secdeye inmeden okur duayı
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Sayfa 2

Aşıklar didara dönmüş yönleri

Sen bunların hesabını veremen

Sırat'ı Mizan'ı anda geçtiler
Benlik kalesini bunda yıktılar
Al geydiler yaslarından çıktılar
Geceleri bayram kadir günleri

Alsan abdestini kılsan namazı
Gelsen şu camiye sen bazı bazı
İnsanın üstüne farz olan farzı
Korkarım ki hiç birini bilemen

Pir Sultan Abdal'ım gerçektir meydan
Özünü saçmıştır sıfat-ı Şeytan
Esrimiş Kırklar'ın içtiği meyden
Güzel Şah'tan koku duymuş canları

Herkes bir gün “Tahta Ata” binecek
O cansız vücudun sapıtmaya inecek
Münkir Nekir baş ucuna gelecek
Dilin durur hesabını veremen

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aşık Dursun ne söylesen az olur
Anlayana sivrisinek saz olur
Ömür geçer bahar olur yaz olur
Sen bu ömrün kıymetini bilemen

Nafile (Çukur Mahalle)
Çukur mahalle'de bizim evimiz
Durakfakı oldu bizim meskenimiz
Yeni güzellere düştü sevdamız
Nafiledir nafile onlar nafile

Kaynak: Aşık Dursun Kaya

Çalgı çaldım gız oynattım oda nafile
Aynaya baktım çıralar yaktım oda nafile
Yabanlardan bir yar sevdim oda nafile

Nahır gelir boz tepeyi yol eder
Kanım akar bir çukuru göl eder
Bu dert beni yaka yaka kül eder

Kapımızın önünden gelir geçersin
Lavanta kokulu kanyak içersin
Ne beni alır nede vaz geçersin
Nafiledir nafile hepsi nafile

Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem

Çalgı çaldım gız oynattım onlar nafile
Aynaya baktım çıralar yaktım hepsi nafile
Nafiledir aslan yarim hepsi nafile
Bizim damlarımız akar oluklu
Yusuf'umun yeleği sedef ilikli
Çalgı çaldım gız oynattım hepsi nafile
Türbe önünde evimiz var oda nafile
Kaynak: Yöre Ekibi

Nafile (Hasta Olup Baş Yastığa)
Hasta olup baş yastığa düşünce
Sızılar azalar derman bulaman
Eşin dostun baş ucuna gelince
Oğlunu kızını kimdir bilemen
Çekilir gözüne bir kara perde
O candan sevdiğin dostların nerde
Geçerse ömrün pavyonda barda
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Nahır Gelir (Eminem Halayı)

Eminem oturmuş kalbur eliyor
Kendi görünmüyor sesi geliyor
Ayrılık hasretlik beni buluyor
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Eminem oturmuş taşın üstüne
Kakülü dökülmüş kaşın üstüne
Senden gelen zulüm başım üstüne
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Eminem bahçada gül inen oynar
Taramış zülfünü tel inen oynar
Sanki dağ ceylanı yel inen oynar
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Nahır döner gelir sulu çaylara
Eminem de dönüp gelsin toylara
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Eminem kurbanım usul boylara
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Nahır geçer boz tepeler allanır
Ah çektikçe çiğerlerim sallanır
Benim derdim dilden dile dallanır
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Nalbandım
Ah aman aman nalbandım nalbandım
Saramadım aldandım nalbandım
Saramadım aldandım
Ah aman aman ne imiş ne imiş
Sarhoşlari severmiş ne imiş
Sarhoşlari severmiş
Ah aman aman içi kuti pomata
Aziz Aga hovarda pomata
Aziz Aga hovarda
Ah aman aman içi kuti leblebi
Aziz Aga evlendi leblebi
Aziz Aga evlendi
Ah aman aman içi kuti maskara
Aziz Aga maskara maskara
Aziz Aga maskara
Ah aman aman kapıların rezesi
Sarhoşların mezesi rezesi
Sarhoşların mezesi
Ah aman aman kapıların halkasi
Sarhoşların dalgasi halkasi
Sarhoşların dalgasi
Kaynak: Bilinmiyor

Nalbant Oğlan
Nalbant oğlan işlesene
Hey nalbant oğlan oğlan
Bu kış burda kışlasana
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Sayfa 3

Adelim (Edalım) oğlan
Bu yıl burda kışlasana
Sevdalım oğlan
Al yanaktan dişlesene
Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan humar gözler yumar
Sevdalım oğlan
Nalbant oğlanın adesi (Edası)
Hey nalbant oğlan oğlan
Tükandan gelir sadesi (sedası)
Belalım oğlan
Elinde hasret badesi
Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Sevdalım oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Belalım oğlan
Kaynak: Fehmi Uğraş

Nalbant Oğlan (Göleli Nalbant)
Çarşısı yok dükkanı var
Geyindiği esvabı dar
Gölün sana dese ki yar
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan gezer
Gözünü süzer
Sevdalım oğlan
Oğlan gezer
Gözünü süzer
Belalım oğlan
Nalbant Oğlan işlesene
Bu kış burda kışlasana
Al yanaktan dişlesene
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan humar
Gözün yumar
Sevdalım oğlan
Oğlan humar
Gözün yumar
Belalım oğlan
Nalbant Oğlan'ın edası
Dükkandan gelir sedası
Elinde hasret badesi
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan sarhoş
Gözler bir hoş
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Sevdalım oğlan
Oğlan sarhoş
Gözler bir hoş
Belalım oğlan
Nalbant Oğlan'ın parası
Gece yanıyor çırası
Yürekte vardı yarası
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan oktur
Derdi çoktur
Sevdalım oğlan
Oğlan oktur
Derdi çoktur
Belalım oğlan
Kaynak: Sofu Emmi

Nalinlim (Elma Attım Karşıya)
Nalinlim, elma attım karşıya
Yuvarlandı çarşıya
Şu Yozgat’ın kızları
Birer tabak turşuya
(Bağlantı)
Nalinlim dön dön dönelim
Sırtı sırta verelin
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar kurbanlar olsun
Şıkırdayan ellere
Bağlantı
Nalinlim karşıda kara çalı
Kararıp durma çalı
Ben sana varırmıyım
Sümüklü sıracalı
Bağlantı
Nalinlim tefe vur sesi çıksın
Başından fesi çıksın
Yozgat’tan kız almayanın
Aklında baba çıksın
Bağlantı

Sayfa 4

Vurulmuşum toprağına taşına
Yerde gezen gökte uçan kuşuna
Baharına yazına kara kışına
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Eli kalem eli kazma eli kürek tutan
Yüzü toprak kokan
Eli nasırlı insanlarına
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Ekin biçtim tarlalarında demet demet
Kaval çaldım koyun güttüm yaylalarında
Pekmeze çökeleğe bandım ekmeğimi
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Kolumu yastık yaptım düzünde bayırında
Kesemde bereket gönlümde servetim
Dizimde kuvvet heybemde katık
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Ormanlar urban olmuş, yeşil yeşil
Uzanır kolların nehirler boyu
Sıcak kucağında saadetim
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Çocukluğum gençliğim heyecanım gayretim
Gözümde nur içimde sevgi
Doğduğum doyduğum konduğum yurt
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Sevgim, inancım özlemim
Beşiğimi salladın sendedir sevdam
Sen gönlümde yatan canım memleketim
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Kaynak: Seyfettin Uysal

Nallıhan Tutkusu 1
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Nallıhan Tutkusu 2
Bahar dört yanında işli sedeften
Mevsim çiçeğinden tüter Nallıhan
Bahçeler ve bağlar bir yeşil kaftan
Dalında dalında tutar Nallıhan
Her dalda yeniden açmak arzusu
Her pınar başında hayat veren su
Bağrından yükselen bir çam kokusu
Bir ömre büsbütün yeter Nallıhan
Renklidir derende suyun akışı
Yeşillik bürür de dağı yokuşu
Söğütte iğdede her sabah kuşu
Adını yad eder öter Nallıhan
Bazı bir aşıktan olmaz da farkı
Mutlu, derdinden dert yanar der ki
Hayatı anlatan her yanık türkü
Gün olur bağrına basar Nallıhan
Kaynak: Nusret Mutlu

Name Gelin
Bahçalarda hiyar
Nazik nazik soyar
Şimdi Name duyar
Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin
Bahçalarda erik
Dallarını eyerik
Şimdi Name ferik
Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin
Deniz dalgasız olmaz
Yiğit sevdasız olmaz
Name cilvesiz olmaz

Sayfa 5

Suya giden kıza bak
Name diyor bize bak
Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin
Kaynak: Aşık Veysel

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 1
Bir elinde kantar
Neler de alır tartar
Aşka gelmiş Namem
Entarisin yırtar
Dirim Name dirim
Satın da alır yerim
Birgün olur Namem
Ben sana neler derim
Suda oynar balık
Ne yaman da yanık
Arzedeyim gelin Namem
Benzim neden soluk
Dirim Namem dirim
Satın da alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler derim
Kaynak: Mucip Arcıman

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 2
Bir elinde kantar
Nelerde almış tartar
Aşka gelmiş benim de yarim
İntarisin (entarisin) yırtar
Dirim Name dirim
Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim

Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin

Bahçalarda iğde
Hep dalları yerde
Benim de yarim nerde
Çeşmelerde suda

Aya bak yıldıza bak

Dirim Name dirim
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Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim
Suda oynar balık
Ne yaman da yanık
Arzedeyim gelin Namem
Benzim neden soluk
Dirim Name dirim
Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim
Kaynak: Bayram Aracı

Name Yazdım Sokuya
Name yazdım sokuya
Gelen giden okuya
Kızlar şarabe düşmüş
Tanrı cümle koruya
Karşıda kürt evleri
Yayılır develeri
Oturmuş inek sağar
Terliyor göğüsleri
Hey nazından nazından
Sürmesi gitmez gözünden
Yaylada Türkmen kızından
Dönüver meydan senindir

Name Yazmana Gerek Yok
Name yazmana gerek yok
Bir bakışın yeter bana
Kirpiklerin sineme ok
Can yakışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Yaram derin yaram derin
Bu yara senin eserin
Ay doğmasın gecelerin
Hilal kaşın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Dinmiyor sızı neyleyim
Şahballı sazı neyleyim
Baharı yazı neyleyim
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Sayfa 6

Boran kışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Kaynak: Hilmi Şahballı

Namem Vardır Çamlıbel'im
Namem vardır Çamlıbel'im sallanır
Okuyup dinleyen cümle bulanır
Yirmi dört boğumlu kargı kullanır
Şol Koca Kenan'ın günüdür bugün
Benden selam olsun Deli Hoylu'ya
Kaplan sıfatıyla fidan boyluya
Dal kılıcı şimşek gibi parlaya
Şol Deli Hoylu'nun günüdür bugün
Deryalar üstünde oynar gemiler
Dalga vurur inim inim iniler
Baş kesende aslan gibi ünüler
Şol Kabre Sığmaz'ın günüdür bugün
Köse Sefer bilir yolun doğrusu
Burda belli olur yiğit hangisi
Aslanın ödünü çatlatır sesi
Böyle kahramanın günüdür bugün
Ulaşsınlar benim benim diyenler
Nahak yere tatlı cana kıyanlar
Adam etin kebap edip yiyenler
Cümle pehlivanın günüdür bugün
Namem vardır ulu beyler uyanır
Dağlar taşlar kızıl kana boyanır
Nazlı Kırat'ıma nal mı dayanır
Kırat nal atmanın günüdür bugün
Köroğlu'yum arka verdim dağlara
Kılıç kalkan hoş yakışır ellere
Çok selam söyleyin ulu beylere
Kan içen beylerin günüdür bugün
Kaynak: Köroğlu

Namerdin Tokatı
Namerdin tokatı yıktı mı seni
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
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Uyumaz fırsatçı gözü dalsa da
İnanma sen ona yüze gülse de
Kapına engeller surlar kursa da
Tırmana tırmana çıkmaya çalış
Ağlama boşuna yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Çökse bedenine gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Özdil'im engeller girse yoluna
Sakın sen yola gitme onunla
Meyil verme dostum dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış
Söz: Dursun Özdil

Namert Sofrası
Namert biri ile dost dost hoş bir mekanda
Oturdum sofraya lokması haram
Kamil biri ile dost dost durdum kavgaya
Azarladı dili dili dermandır derman
(Azarladı dili dili baldır efendim)
Yol bilmez biriyle dost dost yürüdüm yola
Tipi, boran oldu oldu saplandım kara
Cahil ile ser yüreğe yara
Aşılmaz dağlar, dağları dumandır duman
Kaynak: Gülizar Akkuş

Namus Belası
Düştüm Maphus Damlarına
Öğüt Veren Bol Olur
Düştüm Maphus Damlarına
Öğüt Veren Bol Olur
Toplasan O Öğütleri
Burdan Köye Yol Olur
Toplasan O Öğütleri
Burdan Köye Yol Olur
Ana Baba Bacı Gardaş
Dar Günümde El Olur
Ana Baba Bacı Gardaş
Dar Günümde El Olur
Namus Belasına Gardaş
Döktüğümüz Kan Bizim
Namus Belasına Gardaş
Döktüğümüz Kan Bizim
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Sayfa 7

Hep Bir Hallı Turhallıyız
Biz Bize Benzeriz
Hep Bir Hallı Turhallıyız
Biz Bize Benzeriz
Yüz Bin Kere Tövbe Eder
Gene Şarap İçeriz
Yüz Bin Kere Tövbe Eder
Gene Şarap İçeriz
At Bizim Avrat Bizim
Silah Bizim Şan Bizim
At Bizim Avrat Bizim
Silah Bizim Şan Bizim
Namus Belasına Gardaş
Yatarız Zından Bizim
Namus Belasına Gardaş
Yatarız Zından Bizim
Gız Geliniz Suna Boylum
Doyamadan Biz Bize
Gız Geliniz Suna Boylum
Doyamadan Biz Bize
Besmeleyle Yüzün Açıp
Doyamadan Biz Bize
Besmeleyle Yüzün Açıp
Doyamadan Biz Bize
Almış Kaçırmışlar Seni
Çökertmişler Issıza
Namus Belasına Gardaş
Kıydığımız Can Bizim
Namus Belasına Gardaş
Kıydığımız Can Bizim
Ağam Kurban Beyim Kurban
Hallarımı Eyledim
Ağam Kurban Beyim Kurban
Hallarımı Eyledim
Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla
Hepsi Tamam Söyledim
Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla
Hepsi Tamam Söyledim
Kır Kalemi Kes Cezamı
Yaşamayı Neyledim
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Sayfa 8

Kır Kalemi Kes Cezamı
Yaşamayı Neyledim

Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan

Namus Belasına Gardaş
Verdiğimiz Can Bizim
Namus Belasına Gardaş
Verdiğimiz Can Bizim

Nar ağacı ulam ulam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Kırk güzel içinde gözlerinden bilem

Kaynak: Cem Karaca

Nana Bgara (Türkçe)
Öteye baktım geliyor vapur
Ben şimdi ne yapacağım ey yüreğim
Sen gelene kadar benim canım yanacak
Tez gel tez ağlatma beni
Benim Mevlüdali'mi gönderdiler Van'a
Duyunca yüreğimden koptu bir şey
Gözyaşları durmuyor gözde
Tez gel tez ağlatma beni

Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
(<i>TRT Arşivinde yer almayan bölüm</i>)
Nar ağacı biçim biçim
Ben ölüyom senin için
Dostlarımın hepsi düşman oldular
Bir tek seni sevdiğim için
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Kaynak: Birol Topaloğlu

Nar Ağacı Budam Budam
Nar ağacı budam budam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Kız koca ilin içinde gözlerinden bilem
Haydi gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulmadım yalvarmaktan
Nar ağacı narsız olmaz
Benim gönlüm yarsız olmaz
Benim yarim bensiz olmaz
Gülüm gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum bir gün sana yalvarmaktan
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Nar Ağacı Narsız Olur Mu

Nar Ağacı Ulam Ulam
Nar ağacı ulam ulam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Beş yüz askerin içinde
Ağam kaşlarından bilem
Edana edana
Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama
Nar ağacı nar ağacı
Narı yaprağından acı
Bu derdi ben senden aldım
Sensin derdimin ilacı
Edana edana
Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama

Nar ağacı narsız olur mu
Yiğit olan yarsız olur mu
Benim gönlüm sensiz olur mu

Nar ağacı nar değil mi
Ela gözlü de yar değil mi
Ben sevdim eller aldı da
Bu da bana ar değil mi

Gülüm gel yarim gel salınaraktan

Edana edana
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Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama
Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Nar Çocuk Naçar Çocuk
Nar çocuk naçar çocuk
Dal olur açar çocuk
Dişleri erik erik
Isırır uçar çocuk
Bakışı yavru geyik
Yüzünde saçar çocuk
Ay doğar kumrulanır
Uykudan açar çocuk

Sayfa 9

Kaynak: Göleli Bahi

Nar Yedim Dene Dene
Nar yedim dene dene
Ne dedim küstuv gene
Umaram babav ölsün
Beke dönesen mene
(Bağlantı)
Di yeri yeri yeri
Yeri yolumda durma
Eger meni seversen
Sende gevlimi kırma

Gün gelir çiğdemlenir
Dağlara kaçar çocuk

Keten köyneğin eni
Enine dola meni
Kurbanam o anaya
Besleyipti bu canı

Kaynak: Nihat Behram

Bağlantı

Nar Gule (Köç Dedim)

Seherden seda geli
Zulmu çok dada geli
Bir ölüm bir ayrılıh
Bu (i) kisi yada geli

Köç dedim köçme dedim
Ha Nar Gule Nar gule
Derdimi açma dedim
A seyrana can Gule
Yol benim yolcu benim
Ha Nar Gule Nar Gule
Kapımdan geçme dedim
A seyrana can Gule
Sevdadır cana düşer
Ha Nar Gule Nar Gule
Can gider hana düşer
A seyrana can Gule
Bu nasıl kofik böyle
Ha Nar Gule Nar Gule
Her gün bir yana düşer
A seyrana can Gule
Bu dağın ardı sensin
Ha Nar Gule Nar Gule
Gönlümün derdi sensin
A seyrana can Gule
Bulamadım seni ben
Ha nar Gule Nar Gule
Hasretin yurdu sensin
A seyrana can Gule
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Bağlantı
Kaynak: Abdülvahap Sait

Narası Gafletten Beni Uyardı
Narası gafletten beni uyardı
Kıldı kendi gibi divane gönül
Eyledi şulesi aşkın şemini
Başladı dönmeye pervane gönül
Nuru ak alemi kıldı ürüşan
Nakşını kalbime eyledin rüşan
Bıraktı hayrette kıldı perişan
Saldı göz yaşımı revana gönül
Düştüm muhabbete eyledim devran
Sandım yüreğimi emdi şahmaran
Düşürdü gönlüme etki zaferan
Bağladı dilimi şivane gönül
Sevda rüzigarı serimden esti
Aldı rahatımı uykumu kesti
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Kafeste kuş gibi halvetten küstü
Yüz tuttu ahbabı ihvana gönül
Düştü nazarıma bir saçı leyla
Mecnun'dan beş beter oldum divana
Haddi hoş gülcemal gözleri ala
Şevketti aklımı elvana gönül
Çalkanır çeşmimde kazlar sonalar
Ötüşür dilimde yüzbin turnalar
Her taşı bir gamdan yaptık binalar
Göçürdü meskeni ayvana gönül
Her nereye gitsem bu talih kara
Çok vurdu serimi taştan taşlara
Hıfzı Kerem gibi yanacan nara
Al canımı benzet kurbana gönül
Kaynak: Recep Hıfzı

Narçiçeğim (Ağlama)
Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Gözlerinden akan
Yaşlara bulanan
Sabırsızlık seninle kahrolur
Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Yüreğine pranga
Vurduğun zamanda
Bende olan sana savrulur
Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Beni sana bağlar

Sayfa 10

Nare Nare hey Nare Nare
Dağı duman olanın Nare
Halı yaman olanın Nare
Gece uykusu gelmez Nare
Yari güzel olanın Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kebabı köz öldürür Nare
Sürmeyi göz öldürür Nare
Aşıkı kılıç kesmez Nare
Bir kötü söz öldürür Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kaynak: Celal Güzelses

Narin (Maden'in Altı Dere)
Maden'in altı dere
Haber verin o yare
Ben sevdim eller aldı
Yüreğim yare yare
Oy narin narin narin
Suyun yolları serin
Benim sevdiğim yarin
Hani ya senin yarin
Duman almış Maden'i
Yitirmişim o yari
Yıkılası gurbet el
Giden gelmiyor geri
Oy narin narin narin
Suyun yolları serin
Benim sevdiğim yarin
Hani ya senin yarin
Kaynak: Zülküf Altan

Sana koşan yollar
Tükenmesin verdiğim umutlar

Narino

Kaynak: Azem Kurt

Hey Hey Ben Deli Oldum Deli Narino
Hey Hey Tutun Bağlayun Beni Narino
Hey Hey Gideyirum Buradan Narino
Hey Hey Kizlar Ağlayun Beni Narino

Nare Esvap Yıkıyor
Nare esvap yıkıyor Nare
Köpük teştten akıyor Nare
Nare'nin kaşı gözü Nare
Ciğerimi yakıyor Nare
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Hey Hey Bu Dere Akar Gider Narino
Hey Hey Taşları Yıkar Gider Narino
Hey Hey Ne Ettum Sevduğume Narino
Hey Hey Yuzume Bakar Gider Narino
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Hey Hey Bu Dere Yılan Olsa Narino
Hey Hey Derdumi Bilen Olsa Narino
Hey Hey Oturup Da Ağlardum Narino
Hey Hey Yaşumi Silen Olsa Narino

Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm
Narman kazasında bir gelin gördüm
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Bende o goncanın güllerin derdim
(Bağlantı)
Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya aman aman
Saldı bu gelin
Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevlanı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir buse ver sonra öldür
Bağlantı
Narman kazasının Korcuk yolunda
Narman kazasının Korcuk yolunda
Terlemiş sineler orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde
Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli

Nas-ı Hoyrat Gelip
Nas-ı hoyrat gelip hoyrat yarattı
Bed-huy ile adem Hakk'a yaramaz
Ateş ile koysan pamuğu odu
Er olmayan birbirini saramaz
Od ile pamuğu saran erlerin
Hergiz nazarından çıkmaz pirlerin
Başının boranı gitmez pirlerin
Ol Hakk'ın rahim doğru göremez
Eğer dört kapıda eli olmazsa
Hutbesin okuyan Ali olmazsa
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Hakk'ın buyruğunun kulu olmazsa
Dahi kördür kendi kendin göremez
Arif olup her manadan duymazsa
Aşık olup aşk dalgasın silmezse
Şeriatı gömlek edip giymezse
Kadem basıp tarikata giremez
Şeriatın tarikatın binası
Gönüllerden siler mürşitler pası
Marifette işittiremez sesi
Hakikatta gizli sırra eremez
Dört kapıyı kırk makamı bilmezse
Üç sünneti yedi farzı kılmazsa
Bin bir yerde gizli sırra ermezse
İrfan bahçesinin gülün deremez
Veli'm eyder irfan bağı korumuz
Ancak Mansur olan bulur darımız
Seyyit Nesimi'dir bizim pirimiz
Şeyhi şeytan olan bize yaramaz
Kaynak: Aşık Veli

Nası Diyem (Koşma)
Bugün güzellerin hanı geçerken
Önümden uğradı dur nası diyem
Gözüm veçhindeki hali seçerken
Kamaştı şavkına nur nası diyem
Vardım kapısına sailim dedim
Her ne kerem etsen kailim dedim
Gülşen yanaklara mailim dedim
Dikensizce bir gül ver nası diyem
Toruni hayal var hayalden üstün
Yüze bakmaz oldu vefalı dostun
Çok kulluk eyledim hakkımı kestin
Hep bu mu yar bize kar nası diyem
Kaynak: Aşık Toruni

Nasıl Ağlamıyam Gurbet Ellerde
Nasıl ağlamıyam gurbet ellerde
Nasıl ağlamıyam izim ağlıyor
Nasıl ağlamıyam canımdan bezdim
Nasıl ağlamıyam dizim ağlıyor
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Nasıl ağlamıyam ağrıyor dişim
Nasıl ağlamıyam dönüyor başım
Nasıl ağlamıyam akıyor yaşım
Nasıl ağlamıyam gözüm ağlıyor
Nasıl ağlamıyam ayrı gülüme
Nasıl ağlamıyam bir gün ölüme
Nasıl ağlamıyam kendi halime
Nasıl ağlamıyam özüm ağlıyor
Nasıl ağlamıyam Kul Kevseri'ye
Nasıl ağlamıyam yok benim ana
Nasıl ağlamıyam kim bana yana
Nasıl ağlamıyam sazım ağlıyar
Kaynak: Aşık Kevseri

Nasıl Anlatayım
Nasıl anlatayım zamanı dostlar
Ölümlü fanide sıradayız dost
Ne yokluğum belli ne de bir varım
Kafes nefes yarım küredeyiz dost
El kiri canavar kan emmiş azmış
Dost yoluna hain tuzaklar dizmiş
Bilimin yolunu yobazlık kesmiş
Zamandan bir hayli gerideyiz dost
Ayhani serlerden gitmez kuraklık
Hayal pilavıyla olmuyor tokluk
Bir yanımız ölüm diğer yan yokluk
İki arada bir deredeyiz dost
Kaynak: Aşık Ayhani

Nasıl Anlatayım Bizim Elleri
Nasıl anlatayım bizim elleri
Seherde acar sümbül ile gülleri
Bülbül gibi şakır dudu dilleri
Bizim elin güzelleri bol olur
Bizim elde top zülüflü gelinler
Dizi dizi olur suya giderler
Hepsi birer koç yiğidi severler
Bizim elin güzelleri bol olur
Sandıklı'dan şeker gibi nar gelir
Akdağından soğuk suyla kar gelir
Elleri kınalı bir edalı yar gelir
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Sayfa 12

Bizim elin güzelleri bol olur
Kul Mehmet'i sürüleri otlatır
Çimenlerde kuzuları zıplatır
Genç kızları var yürekleri hoplatır
Bizim elin güzelleri bol olur
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Nasıl Anlatayım Hasetim Seni
Ateş oldun düştün şu yüreğime
Nasıl anlatayım hasretim seni
Pir sultanın şahı ferhatın aşkı
Nasıl anlatayım hasetim seni
Güneş mi diyeyim düş mü diyeyim
İsyan mı diyeyim öc mü diyeyim
Yeni bir dünyaya göç mü diyeyim
Nasıl anlatayım hasretim seni
Garip şahan seslenirim gelirler
Gelirler sesime kulak verirler
Sizin için öldürürler ölürler
Nasıl anlatayım hasretim seni
Kaynak: Garip Şahin

Nasıl Ayrılayım Ellerimizden
Nasıl ayrılayım ellerimizden
Besledim büyüttüm nazlı yar kaldı
Esirgesin gayrı bizi yaradan
Kavlimiz bir idi sözlü yar kaldı
Şahin gibi yar karşımda dönerek
Bülbül gibi daldan dala konarak
O yar benden daha beter yanarak
Ciğeri ateşte közlü yar kaldı
Bize böyle imiş hakkın işleri
Hiç kurumaz gözlerimin yaşları
Hatırdan çımıyor hilal kaşları
İspir gibi ela gözlü yar kaldı
Aşık Hacı'm kendim doyuramadım
Nenedip dizimde uyudamadım
Ar ettim ellere doyuramadım
Sırrı yüreğimde gizli yar kaldı
Kaynak: Aşık Hacı
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Nasıl Çekeyim (Baş Pınara)
Baş pınara vardım suyu çok serin
Eğildim ki bir yudum su içeyim
Açma pınar benim yaram çok derin
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Ah ben bu derdimi kime dökeyim
Söyle pınar seninde mi derdin var
Gözlerin kurumuş yaslıdır dağlar
Acep dert ortağım olur mu sular
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Ah ben bu derdimi kime dökeyim
Acep dert ortağım olur mu insanlar
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Kasım der ki kime derdimi dökeyim
Kaynak: Kasım Karşı

Nasıl Da Başbaşaydık
Nasıl da başbaşaydık
O bahar akşamında
Nasıl da yanyanaydık
O bayram öncesinde
Sen erik ağacında
Açılmamış bir çiçek
Bense henüz olmamış bir erik
Çağla
Kırılmasın ümitler
Büyüsün yudum yudum sevgiler
Büyümeli sevgimiz
Büyümeli sevdamız
Türküler söylemeliyiz sevgiyle

Sayfa 13

Sana derler Arda Han’ın diyarı
Senisin umudumun gölgesi varı
Çimende çiçekte oynaşır arı
Arda balını ben süzmek isterim
Kız gelinin yayların yaylıyor
Sürülerin çayır çimen boyluyor
Sana gelen senle gönül eğliyor
Akıp giden Kür de yüzmek isterim
Halayda davulcu ay şabaş diyor
Turnalar sesiyle gönül eyliyor
Nuri bu sözleri böyle söylüyor
Ardahan’a türkü düzmek isterim
Kaynak: İlhan Gültekin

Nasıl Vasfedeyim Bir Danem
Nasıl methedeyim sevdiğim seni
İstanbul Bursa'yı değer gözlerin
Arasam bulunmaz ruh-i revanı
İzmir'i Konya'yı değer gözlerin
Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı
Seni sevenlerin artar efkarı
Kars'ı Ardahan'ı Erzurum Van'ı
Delhi Buhara'yı değer gözlerin
Kimsede görmedim sendeki nazı
Tunus Trablus Acem Şiraz'ı
Yemen'i Bağdat'ı Mısır Hicaz'ı
Şam'ı İskender'i değer gözlerin

Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Ben seni severim ezel ezeli
Bana cefa etme dünya güzeli
Bağdat'ı Basra'yı acem şirazı
Büsbütün dünyayı değer gözlerin

Nasıl Metedeyim Ardahan Seni

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Nasıl metedeyim Ardahan seni
Kalem ile seni yazmak isterim
Bahar ile açar çayır çimeni
Çayırın çimenin gezmek isterim
Bir yanın bağ bahçe bir yanın meşe
Bir yanın seherle dönmüş güneşe
Bir yanın laledir biri menekşe
Senin resimi ben çizmek isterim
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Nasıl Yar Diyeyim
Nasıl yar diyeyim ben böyle yare
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Karadır kaşların keman istemem
Şu gönlümden özge mihman istemem
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Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra
Coşkun çaylar gibi çağlamayan yar
Gönlünü gönlüme bağlamayan yar
Benim bu halime ağlamayan yar
Daha ağlamasın öldükten sonra
Pir Sultan Abdal'ım sürem bu yolu
İnsan-i kamilin olurum kulu
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Nasıl Yar Diyeyim
Nasıl yar diyeyim ben böyle yare
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Coşkun sular gibi çağlamayan yar
Gönlünü gönlüme bağlamayan yar
Benim bu halime ağlamayan yar
Daha ağlamasın öldükten sonra
Aşık Daimi'yim sürem bu yolu
Muhabbet bağının olaydım gülü
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra
Kaynak: Aşık Daimi

Nasılsınız (Gurbeti Terkedip)
Gurbeti terkedip görünce yurdu
Doldum ben kardeşim siz nasılsınız
Memleket derdime merhemler sürdü
Buldum ben kardeşim siz nasılsınız
Yollarda bir parça müşkülde kaldım
Üç beş gün sürmedi köyüme geldim
Aradıklarımı sağ salim buldum
Güldüm ben kardeşim siz nasılsınız
Belki bir iki ay burda kalırım
Sağlık olsun bayram sonra gelirim
İnşallah sizleri esen bulurum
Kaldım ben kardeşim siz nasılsınız
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Sayfa 14

Bu yıl memleketin çok fazla işi
Bilmem nasıl olur sonbahar kışı
Kızartmadan iyidir buranın aşı
Bildim ben kardeşim siz nasılsınız
Kardeş yazdığıma bir cevap eyle
Ayrı kaldık nidem kaderim böyle
Yusuf Kurt çavuşa çok selam söyle
Kıldım ben kardeşim siz nasılsınız
Deli gönül çok ahbaba naildir
Gurbette çok evde aza kaildir
Ayrı ayrı yazmak mümkün değildir
Aldım ben kardeşim siz nasılsınız
Gönül daim pervanedir fenere
Girmedim ortaya durdum kenara
Selamımı dostum Şiko Ömer'e
Saldım ben kardeşim siz nasılsınız
Yazarım buranın biraz vasfını
Gönül görmek ister dostun resmini
Sorarsanız Noksani'nin cismini
Öldüm ben kardeşim siz nasılsınız
Kaynak: Hodlu Noksani

Nasırlı Ellere Türkü
Dara durdum sevdana alın terinde
Sevdan duvaklı bir gelin benim gönlümde
Gülsün diye nasırlı eller
Koşarım eteşlerde
Gülyüzlüm yürek kabında
Öfke paslanıyor kında
Kan olup öze akalım
Gül kurumasın dalında
Sana koştum elimde mayıs gülleri
Gülüşün kuvgamda sıra neferi
Güler bir gün nasırlı eller
Açar kır çiçekler
Kaynak: Erdoğan Aslan

Nasibimiz Yokmuş
Nasibimiz yokmuş da bir su içmeye
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Ne gerekir eskileri açmaya oy oy
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Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Bu dünyada ne güzeller eylendi
Eylendi de dilden dile söylendi
Gayrı düzen tutmaz gönül huylandı oy oy
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Akarsu dersini gönülden alır
Gönül kırılınca yarası kalır
Olan oldu canım elden ne gelir oy oy
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nasibolsa (Belki Seni Bana Yazar)
Nasibolsa yine gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan
Yüce dağ başında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan
Ela göz üstüne eymedir kaşı
Başına bağlamış bir telli poşu
Talib'i Coşkun der bulunmaz eşi
Belki sana yazar beni yaradan
Kaynak: Aşık Talibi

Nasihat (Bir Kamile)
Bir kamile candan hizmet edersen
Salar aşk narına pişirir seni
Musahip cevrine gönül katarsan
Aklını başına devşirir seni
Girip muhabbete gönül katagör
Mürebbiden musahibe yetegör
Bir gerçeğin eteğini tutagör
Korktuğun bellerden aşırır seni
Muhabbet gölüne doluğ usanma
Sakın gark olursan ummana dalma
Her olur olmaza sırrını deme
Akibet kesrete düşürür seni
Edepsizin kazanında kaynama
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Sakın anın ile aşnalık etme
Kahrin çekmeyenin gülünü derme
Ateşi kül edip coşturur seni
Şah Hatayi'm eydür yolundan kalma
Gerçek erenlerdir körlerden sanma
Güman ehli ile musahib olma
Hakikat halinden şaşırır seni
Kaynak: Şah Hatayi

Nasihat (Yar Oynamasın)
Gözeller yığılf toya gedeller
Amanat amanat yar oynamasın
Men bilirem da rıca minnet edeller
Yüngüllüf edip de tez oynamasın
Gözeller yığılıp yüze bakarlar
Al yanağa kızıl güller takarlar
Sonra söyler başımıza kalkarlar
Karakaş altında göz oynamasın
Hasta Hasan deyir ela göz yarım
Sana kurban olsun devletim varım
Demirem oynamasın oynasın yarim
Disekten aşağı bel oynamasın
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Nasip Bizi Atmış
Nasip bizi atmış garip (gurbet) ellere
Bilmem nerden aşar yolumuz bizim
Ucu şanı duyulmadık çöllere
Bilmem nerde galır elimiz bizim
Gadir mevlam bize yardım etmezse
Hızır gelip elimizden tutmazsa
Garip gönül muradına yetmezse
Çok perişan olur halımız bizim
Ali yar Ali yar hodam Ali yar
Bahçede açılmış gonca gül gibi
Boynumuz eğridir mor sümbül gibi
Seherde şakıyan zar bülbül gibi
Dertli dertli söyler dilimiz bizim
Dertli dertli öter telimiz bizim
Yağmur yağar serperiyor gar ile
Günümüz geçiyor ahu zar ile
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Sayfa 16

Gavuşmazsam ela gözlü yar ile
Ahirete gelir gavlimiz bizim
Ali yar Ali yar hodam Ali yar

Başına bağlamış bir telli poşu
Talibi Coşkun der bulunmaz eşi
Belki seni bana yazar yaradan

Edna mücrimiyem yollarım ırak
Düşmüşem çöllere içim yanarak
Bir yandan hasretlik bir yandan firak
Gırık ganadımız golumuz bizim

Kaynak: Aşık Talibi

Nasip Kısmet Ne Verdiyse Ezelden
Nasip kısmet ne verdiyse ezelden
Takdir mukaddere boyun eğmeli
Gönlüm geçemiyor hiçbir güzelden
Bilmem şimdi hangisini övmeli
Ezelden ervahın olduysa kara
Bir yar bulamazsın yaranı sara
Göremezsin yolun ne yana vara
Bilmem başım hangi taşa değmeli
Erkenden ervahın yazıldıysa ağ
Çağın nevcivandır gezdiğin hep bağ
Rahatın yerinde vücudun da sağ
Vardır bir yoldaşm göğsü düğmeli
Dünyada takdire olmalı razı
Talep vecedana kılmalı bazı
Noksani görmedi baharı yazı
Talihin yar değil ona sövmeli

Nasip Olur Amasya'ya Varırsan
Nasip olur Amasya'ya varırsan
Giden sail selam getir pirimden
Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen
Giden sail selam getir pirimden
Hayali gönlümde çekerim ahı
Acep görür müyüm gülyüzlü şahı
Bunca aşıkların sırr-ı penahı
Giden sail selam getir pirimden
Mecnun gibi bir sevda var başımdan
Cihan sele gitti çeşmim yaşından
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden
Giden sail selam getir pirimden
Sene bin ikiyüz kırk dörtte beyan
Kırkların ceminde görmüşüm ayan
Mürsel göbeğinde taze bir civan
Giden sail selam getir pirimden

Kaynak: Hodlu Noksani

Veli'm eyder dost köyüne varınız
Balım Sultan olsun size kılavuz
Benim pirim Amasya'da yalınız
Giden sail selam getir pirimden

Nasip Olsa Gine Gitsem

Kaynak: Aşık Veli

Nasip olsa gene gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan
Senı gördüm evvel bahar yaz iken
O güzellik sende elvan naz iken
Güller taze iken teller saz iken
Belki seni bana yazar yaradan
Yüce dağbaşında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan
Ela göz üstüne eymedir kaşı
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Navruzluk Düzler Oluklu Göze
Navruzluk düzler oluklu göze
Nekadar hasretim bilseniz size
Bilmem bir bardak su verirmi bize
Bunun için arzularım sizleri
Karapınar yedigöze kazlar boğazı
Suları akdıkça verir avazı
Kesilmez suları kış ile yazı
Bunun için arzılarım sizleri
Beşkilse ahbunlar çayırın göze
Canım arz ediyor kavuşmak size
Nasip olmadı ki geleyim güze
Bunun için arzularım sizleri
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Sayfa 17

Eller abdes pınarı yalnız başına
Baykuş konmuş çeşmesine taşına
Kimse su almaya gelmez başına
Onun için arzularım sizleri

Oldukça güzeldi üstelik ciddi
Yarım saat kadar oturup gitti
Gitmeden kalbime bir alev itti
Yine kaynamaya başladı kazan

Ormanın içinde elmalı göze
Nasip olur ise gelirim size
Sakın yüz çevirme ey davran bize
Onun için arz ederim sizleri

Henüz soramadan adını Güle
Ayrılmak zamanı gelmişti bile
Bir daha görüşmek nasip mi kula
Gidince gönlüme çöktü bir hazan

Ayapahalara varmadan geçme
Koldaşın gözeden çok fazla içme
Suyu çok ağırdır içipte düşme
Bunun için arzularım sizleri

Onu belleğimden atamamıştım
Uyku tutmamıştı yatamamıştım
Talih Kuşu'nu tutamamıştım
Bu oldu beni de en fazla üzen

Gümüş pınar çağrak suların başı
Çağlayıp akıyor sanki göz yaşı
Altmışa vrmıştır Cemalin yaşı
Bunun için arzularım sizleri

Mucize peşinde gönlüm çaresiz
Yaşam saatim durdu süresiz
Bir daha gelseydi o kız firesiz
Belki bir yolunu bulurdu Ozan

Kaynak: Necati Kaya

Yine öylesine bir akşamüstü
96 yılı 14 Mayıstı
Dalmıştım kapımı birisi açtı
O muydu Allahım içeri sızan

Naz Eyleme (Gurban Olduğum)
Naz eyleme bana n'olur
Naz'ına gurban olduğum
Bakışların canım alır
Gözüne gurban olduğum
Canım gurban olsun sana
Gel görüyüm gana gana
Ben oluyum yanağına
Yüzüne gurban olduğum
Sensin şu gönlümün yari
Bağrıma koydun nari
Sallan da gel bana doğru
İzine gurban olduğum
Ne sarayın ne de köşkün
Garip gönlüm sana düşkün
Yüreğim de yanar aşkın
Közüne gurban olduğum
Kaynak: Neşet Ertaş

Nazan
3 Mayıs akşamı günlerden Cuma
Bir masal perisi girdi odama
Belli etmemeye çalıştım ama
Sesim heyecandan titredi bazan
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Gözüm yanılmasa ah doğru çıksa
Bana damlamazdı gökten su aksa
Dileğim kabul mu olmuştu yoksa
Onu da bana mı yazmıştı Yazan
Evet doğruydu değildi düşüm
Yıllardır ilk defa düz gitti işim
Olsaydı vallahi böyle bir eşim
İkimiz kurardık bir örnek düzen
Bu kez çekinmedim konuştuk biraz
Dilinden bal damlar dudaklar kiraz
Yeni bir güzelle tanıştım bu yaz
Aslen Urfalıymış adıysa Nazan
Bir melek kadar masumdu yüzü
Görünüş sadeydi doğaldı özü
Belli ki değmemiş makyajın izi
Gözleri doğuştan sürmeli Nazan
Gördüğüm kızların en pratiği
Beceri davranış hem de etiği
Fiziği kimyası matematiği
Evrende ilk bire girmeli Nazan
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Arif unutmuştu aşkı-sevdayı
Artık toplamıştı okları-yayı
Yeniden yeşertti kuru dünyayı
Güzeller güzeli Urfalı Nazan
Kaynak: Arif Gölge

Nazar Değmesin

Sayfa 18

Safayı zevkedüp bir dem gülünmez
Hakikatli civan şimdi bulunmaz
Nafile kendine eyleme zahmet
Süruri söylenir aşka gelince
Arabi Farisi Yunan dilince
Erenlerden destur izin olunca
Benim sevdiğimi verirler elbet

Güzelin gıymatlısı nazınan gelir
Naz edipte sonunda sözünen gelir
Hem gülüp hem ağlayıp pozunan gelir

Kaynak: Silleli Süruri

Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin

Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle

Telli gelin hoş olmuş salınıp gelir
Al yanakta zülüfler dökülüp gelir
Sürmelenmiş gözleri süzülüp gelir
Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin
Bahtın açık olsun sırmalı gelin
Tatlı sözün olsun burmalı gelin
Dirliğin çok olsun sürmeli gelin
Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin
Kaynak: Sümer Ezgü

Nazar Eyle Nazar Eyle

Yüce bakan sefere gitmiş
Bilge hatun dokuz doğurmuş
Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş
Dokuzu birden kılıç kuşanmış
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle
Sırma saçlı kırk güzel gelmiş
Levent boylu kırk yiğide varmış
Düğün dernek kırk gece sürmüş
Kırk deve kırk koyun kurban kesilmiş
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle
Avucuma bir kuş konmuş
Biri tutmuş kanadın yolmuş
Biri kesmiş öteki yemiş garip
Barış hani bana demiş

Nazar Etsem

Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle

Nazar etsem güzel yüzünü örter
Lebi mercan bana eylemez ülfet
Beraber taşila zümrüdü tutar
Cevahir incuye kalmadı rağbet

Kaynak: Barış Manço

Fakirlik ademe olursa hail
Acep mümkünmüdür vuslata nail
Zemane dilberi zengine mail
Ederler itibar var ise devlet

Efendim nazar kıl arzuhalime
Açlıktan madde bir diyeceğim yok
İane buyurmuş devletli beyim
Akşamdan sabaha yiyeceğim yok

Siyah zülfün gölgesinde dolanmaz

Derdi olan elbet gelir sızılar
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Nazar Kıl Arzuhalime
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Lokman deyu geldim beyler gaziler
Herle deyu ağlaşıyor kuzular
Kazana bir avuç koyacağım yok
Ben her zaman huzuruna gelemem
Ne havada gezdiğimi bilemem
Yol üstünde durup kervan alamam
Efendimden baska soyacağım yok
Başımda kalmadı zerrece akıl
Ağnıya komşular oldular dahil
Paşamdan isterim beş kile tahıl
Üç ile dört ile doyacağım yok
Kimini ne güzel sevmiş kayırmış
Kimini ne güzel vermiş doyurmuş
Kimini ne guzel vermiş buyurmuş
İmanım muhkemdir sayacağım yok
Murat kapusunda bir tül-i emel
Yazılmaz mahfuza bozulmaz ezel
Günde nida eder cellad-ı ecel
Kapanmış kulağım duyacağım yok
Biraz ahvalimden yazdım varaka
Verirsen Ruhsati atmaz ırağa
Bir top bez isterim biraz nafaka
Ölürsem mezarda giyeceğim yok
Kaynak: Aşık Ruhsati

Nazar Kıl Gönlüm Şehrine
Nazar kıl gönlüm şehrine dünya fani dost sevdiğim
Aşığa bunca sitemler bi-revadır dost sevdiğim
Bunca yıldır ceht eylerim gönlüm ayrılmıyor senden
Hep benim senden umduğum bi-nevadır dost sevdiğim
Yüzü kara şol rakipler neler söylemiş hakkımda
İsmi müsemma hak için iftiradır dost sevdiğim
Ademin hakkı hak için düşmanımı şad eyleme
Hep benim senden umduğum merhabadır dost sevdiğim
Gel ha gel ha Kul Nesimi lebinde var türlü bade
Aşığa bu cevr ü cefa revadır mıdır dost sevdiğim
Kaynak: Kul Nesimi

Sayfa 19

Nazara Mı Geldin
Alucrada Gördüm Seni
Pazara Mı Geldin Gelin
Ak Mı Düştü Saçlarına
Nazara Mı Geldin Gelin
Seni Bana Vermiyorlar
Yoksul Olmam Baş Bahane
Gülüm Seni Alamazsam
Benim Sonum Mapushane
Çıktım Kümbet Yaylasına
Doyamam Ki Havasına
Seni Sarmadan Ölürsem
Otlar Kurur Mezarımda
Kaynak: Mustafa Küçük

Naze Naze (Diyarbekir Bedende)
Diyarbekir bedende
Yari gördüm gidende
Aklımı baştan aldı
Bana işmar edende le
(Bağlantı)
Le Naze Naze le Naze Naze
Le Naze etme bu nazı
Eyle bu göynümü razı
Olmuşam aşkın marazı le marazı
Naze Naze Naze Naze
Le Naze Naze le Naze Naze
Le Naze etme bu nazı
Eyle bu göynümü razı
Olmuşam aşkın marazı le marazı
Gidersen beni apar
Yoksa kıyamet kopar
Arkasıra gözyaşı
Ardısıra sel kopar
Bağlantı
Dicle ötesi bağlar
Ateşin beni dağlar
Bu dertlere dayanmaz
Ne hastalar ne sağlar le
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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Nazındadır Nazında
Nazındadır nazında
Sürmesi gitmez gözünden aman aman
Taze girmiş on üç on dört yaşına
Aşıkına şöyle edası vardır aman aman
Görüp güzele alsam entari
Al geyerler entari aman aman
Sen doldur ben içeyim
Gerdanından akan teri sevdiğim aman aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Nazifimin Evleri
Nazifimin evleri bir uçtan bir uca
İçinde durmadın üç gün üç gece
Nazifim Nazifim alaylar içinde allı Nazifim
Nazifimim evleri koca taşa yakın
Nazifim eve gelmedi vuruldu sakın
Köprüden geçerken köprü salladı beni
Karacasu'yun kızları meyil bağladı seni
Nazifim Nazifim allı Nazifim
Alaylar içinde kayboldu nazifim
Nazifim eve gelmedi vuruldu sakın
Nazifim Nazifim allı Nazifim
Alaylar içinde şanlı Nazifim
Kaynak: İlhan Karakoyun

Nazilli (Ey Nazilli Nazilli)
Ey Nazilli Nazilli
Ak koyunlar kuzulu
Bileziğin üstünde
Arzu Kamber yazılı
Yel eser kum savrulur
Cihan başıma devrilir
Eğil bir yol öpeyim
Yol gedikten ayrılır
Arzum sevdalara batmışsın
Hilal kaşlarını çatmışsın
Sofraya teklif olmaz
İçine ağılar katmışsın
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Sayfa 20

Destimi suya daldırdım
Doldu diye kaldırdım
Ne darılın hay kamber
Ben bileziği çaldırdım
Şeftali ağaçları
Meyve verir uçları
Hiç aklımdan gitmiyor
Yarin hilal kaşları
Kaynak: Silleli Mehmet Karol

Nazilli'nin Hanları
Nazilli'nin hanları
Parıldıyor camları
Bizim için yapılmış
Isparta'nın damları
Nadastan gel kömür gözlüm nadastan
Gül sinemin her yanları bedesten
Bağ ayrı bostan ayrı
Ayrıldım yardan gayrı
Benim sende neyim var
Bir şişe misten gayrı
Hanın arasından hoplayıp gelir
Allı şalvarını toplayıp gelir
Yenice'nin başında
Kalem oynar kaşında
Benim sevdiğim güzel
On üç on dört yaşında
Ördekler göllere konmadınız mı
Bir selam yolladım almadınız mı
Kaynak: Saffet Uysal

Nazilli'nin Ovaları
Nazillinin Aman Ovaları Düz Gider
Annesine Darılmış Aman Bir Kız Gider
Kız Gel Gitme Alayım Ben Seni
Hem Güzelsin Hem Şirin(sin) Hem de Dilber
Nazilli'nin Aman Kuyuları Derindir
İçilmiyor Aman Suları Serindir
Anne Ben Kız Buldum (Gördüm) Ne de Güzeldir
Saçları Sarı Gözleri de Mavidir
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Sayfa 21

Minnet etmem senden başka ferde ben
Kaynak: Ali Rıza Demirtaş

Nazlanır (Bir Dilbere Selam Verdim)
Bir dilbere selam verdim
Almazlanır hoş nazlanır
Canım halin nedir dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır
Yüz çevirdi bizden ol yar
Ruz u şeb kılarım zar
Sundum desdine arzuhal
Almazlanır hoş nazlanır
Bilmem ol yare ne dedim
Sırrını kime söyledim
Dosta işaret eyledim
Gelmezlenir hoş nazlanır
Gevheri gedadır adım
Arşa çıkıyor feryadım
Beni bilir misin dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır

Figani kul sana layık ararsan
Cemal-ı pakine yanık ararsan
Yolunda can veren sadık ararsan
Yazılmış defterinde sende ben
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Nazlı Dostum Selam Salmış
Nazlı dostum selam salmış gel diye
Ara yerde engellerim var diye
Açtı ak göğsünü bana em diye
Emdiğim aklıma düştü efendim
Nazlı dostum selam salmış gelmesin
Ara yerde engelleri duymasın
Eliminen ak göğsünün düğmesin
Çözdüğüm aklıma düştü efendim
Metini de Deli Boran metini
Ne vereyim Küpelinin metini
Ak bilekli samur kürklü hatunu
Nişanlımı vermediler efendim

Kaynak: Aşık Gevheri
Kaynak: Deli Boran

Nazlı (Kurban Olam)
Kurban olam Nazlım bu nasıl sevda
Sardı yüreğimi devasız yara
Şeyda bülbül gibi düşürdün dara
Ayrılık acısı zor Nazlı Nazlı
Sen benim canımsın hem de cananım
Yıllardır ateşi aşka yanarım
Her gelip geçenden seni sorarım
Hasretlik acısı zor Nazlı Nazlı
Kaynak: Selahattin Bölük

Nazlı Dilber Düştüm Hakipayine
Nazlı dilber düştüm hakipayine
Huzurunda iki yüzüm yerde ben
Bir merhamet eyle akl-ı zayie
Duçar oldum çaresi yok derde ben
Sana her veçhile öz canım dedim
Her derdime derman Lokman'ım dedim
Nazargahım şahım sultanım dedim
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Nazlı Güzel (Bu Nasıl Sevdadır)
Bu nasıl sevdadır bu nasıl demdir
Gel bazı halimi sor nazlı güzel
Ruzu şep çektiğim hicrandır gamdır
Ne müşkül haldeyim gör nazlı güzel
Aşkın bülbül gibi beni zareler
Çıkardım alleri giydim kareler
Bulamadık şu derdime çareler
Lütfedip yaremi sar nazlı güzel
Hülyalar ederim coş eder gönlüm
Ömür baharını kış eder gönlüm
Aşkın zehirini nuş eder gönlüm
Sensiz şu özüme kar nazlı güzel
Nazar kıl gönlümün yanan narını
Aşığım çekerim aşkın darını
Dağ olsa taşımaz ahuzarımı
Dünyalar başıma dar nazlı güzel
Daimi dere şeker misin bal mısın
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Lale misin sümbül müsün gül müsün
Huri misin melek misin kul musun
Bilinmiyor öten giz nazlı güzel

Sayfa 22

Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin

Kaynak: Aşık Daimi

Söz: Serpil Türkmenoğlu

Nazlı Kırat Çamlıbel'dir Geldiğin

Nazlı Pirin Mesti Hayranı

Gel Kırat'ım kulağını çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin çekip hünerine bakayım
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin

Gine vahdet açtı gönlümün gülü
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Erenler payından geldi bir dolu
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Bozburundan aşırayım yolunu
On dilbere işleteyim çulunu
Ham gümüşten kestireyim nalını
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin

Turnalarım bölük bölük bölünür
Mümin olan gafletinden ayılır
Muhabbetten kaçan nadan sayılır
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Baş üstüne koymuşlardır bin başı
Görmez misin kanda yatan üleşi
Burda gafil gezen kestirir başı
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin

Ruzu şeb dilimde eylerim virdim
Men aref sırrında didara erdim
Ol haki payına yüzümü sürdüm
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Mail oldum hünerine postuna
Ol Arap'tan berat geldi üstüne
Koç Köroğlu biner senin üstüne
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin

Bezmi ezeliden ikrar verenler
Muhabbetin güllerini derenler
Tecelli eyledi pirler erenler
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Kaynak: Köroğlu

Daimi'yim yad menzile ermezem
El uzatıp ağyar gülü dermezem
Hercai dilbere meyil vermezem
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Nazlı Nazlı
Böylemiydi Senin Ile Ahtımız
Yollarına Karmı Yağdı Gelmedin
Ömür Geçti Tükeniyor Vaktimiz
Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin
Gel Ağlama Gözlerini Sil Gayrı
Uzadıkça Uzamasın Yol Gayrı
Ayrılığa Dayanamam Gel Gayrı
Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin
Döküldü Yaprağım Güzlere Düştüm
Gönülden Irağım Gözlere Düştüm
Yüreğim Yanıyor Közlere Düştüm
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Kaynak: Aşık Daimi

Nazlı Yar (Eridim Aşkınla)
Eridim aşkınla ben yana yana
Kerem küllü külhan közlü nazlı yar
Bulunmaz benzerin baksam ne yana
İrem güllü direm sözlü nazlı yar
Siyah zülfün döküp yana yıkışı
Tıpkı ayın sisten yeni çıkışı
Yeri göğü yakar bir yan bakışı
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar *
(Ek)
Şeklinin tarifi yaratmadan zor
Şems-i nur desem de gene olmuyor
Buluta bağlanmış aya benziyor
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Sayfa 23

Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar

Nazlı Yar Oturmuş

Saçını başını silker de gelir
Sanırsın ki kekli seker de gelir
Ne taraftan tezmiş onu kimbilir
Eli gizli yolu tozlu nazlı yar

Nazlı yar oturmuş gül gölgesine
Katmış figanını bülbül sesine
Ben yanar ağlarım onun nesine
Perişan olduğum umurunda mı

Zevraki'yi sarmış bir ziyade nar
Ne derya söndürür ne buz ne de kar
İçtikçe içimi yakar da yakar
Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar

Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı
Saçımı yolduğum umurunda mı
Perişan olduğum umurunda mı

Kaynak: Aşık Zevraki

Nazlı Yar Geliyor Pınar Başına
Nazlı yar geliyor pınar başında gülüm aman
Güzel bakışı var şahin kuşunda gülüm aman
Kopardı gözyaşlarım ateş bağrımda
Sallan gel sevdiğim dağlar ardından
Nazlı yardan ayrı düştüm ağlarım gülüm aman
O yarın aşkından kara bağlarım gülüm aman
Ötme bülbül ötme soldu bağlarım
Sallan gel sevdiğim dağlar ardından
Kaynak: Yöre Ekibi

Nazlı Yar Gelsene
Ömrüm yollarına bakarak geçti
Kurban olam gül yüzlü yar gelsene
Mevsimler sel gibi akarak geçti
Dünya bana dar oldu yar gelsene
Hasretı sırtıma yükleyip durma
Zaten vurgun yedim bir de sen vurma
Sensiz geçen yazı baharı sorma
Yaylalara göç oldu yar gelsene
Gu günü sayamam olmazsa yarın
Solan bır çiçeğım ben şimdi varım
Suyu yosun tuttu bizim pınarın
İki gözüm kör oldu yar gelsene
Ne kadar ağlasam dolmuyor çilem
Gözyaşlarım düşer ıslak mendile
Maziyi kimseye açmadım bile
Gönüllerde sır oldu yar gelsene
Söz: Dursun Ali Akınet

www.ezgidiyari.com

Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı
Arasam bulunmaz eşi emsali
Bana nasıl reva gördün bu hali
Aşkına düşeli Mecnun misali
Saçımı yolduğum umurunda mı
Fikret'im bu gönlüm bulmadı rahat
Kalmadı gönlümde ne lezzet ne tat
Her saniye her dakika her saat
Dirilip öldüğüm umurunda mı
Saçımı yolduğum umurunda mı
Perişan olduğum umurunda mı
Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı

Söz: Fikret Dikmen

Nazlı Yardan Ayrılalı
Nazlı yardan ayrılalı
Artıyor efkarım benim
Gizli gizli tenhalarda
Ağlamaktır karım benim
Hazan vurmuş dallar gibi
Tozuyorum yollar gibi
Boz bulanık seller gibi
Çağlamaktır karım benim

21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aşkın derin yareleri
Bulunur mu çareleri
Al yerine kareleri
Bağlamaktır karım benim
Hasret kaldım gül yüzüne
Şekerden tatlı sözüne
Ciğeri aşkın közüne
Dağlamaktır karım benim
Daimi'yim güzelde naz
Güzelde naz bende niyaz
İki mızrap bir kırık saz
Elde olan varım benim
Kaynak: Aşık Daimi

Nazlı Yardan Bana Bir Haber Geldi
Nazlı yardan bana bir haber geldi
Eğer doğru ise büktü belimi
Dediler nazlı yari yad eller aldı
Kadir mevlam nasip eyle ölümü
Bülbüle söyleyin dalına konsun
Bizi böyle eden Allah'tan bulsun
Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin
Terkedeyim vatanımı elimi
Karac'oğlan der ki doğmadan göçtüm
Yar elinden dolu badeler içtim
Kötüler zanneder ben yarden geçtim
Ölmeyince çeker miyim elimi
Kaynak: Karacaoğlan

Nazlı Yardan Geldi Bana Bir Nağme
Nazlı yardan geldi bana bir name
Eğer doğru ise kırdı belimi
Dediler ki yarini yad iller almış
Kadir Mevlam nasib eyle ölümü
Bülbüle söyleyin gülüne konsun
Beni yardan eden Allah'tan bulsun
Sabreyle sevdiğim ilkbahar olsun
Terkedeyim vatanımı ilimi
Ak yari gördükçe ağladım coştum
Al elinden dolu badeler içtim
Kötüler sandı ki ben yardan geçtim
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Ölmeyince çeker miyim elimi
Karacaoğlan der ki konmadan göçmem
Her olur olmaza sırrımı açmam
Kötüler köprü olsa üstünden geçmem
Taşık suya uğradırım yolumu
Kaynak: Karacaoğlan

Nazlı Yare Fiske İle Taş Attım
Nazlı yare fiske ile taş attım
Geri döndü bana delisin dedi
Bir buse istedim al yanağından
Çevirdi dirseğin alırsın dedi
Bir mine gerdanı boyudur yüce
Hayın genç ömrümü çürüttün koca
Dedim ey kız konak eyle bir gece
Ecelin yetmeden ölürsün dedi
Kaynak: Fahri Kayahan

Nazlı Yare Halim İfade Eyledim
Nazlı yare halim ifade eyledim
Kaş edip hışm ile baktı sevdiğim
Geçip karşısında feryat eyledim
Kemendin boynuma taktı sevdiğim
Bana rahm etmedi nazlı didarım
Zerrece kalmadı sabra kararım
Tutuştu vücudum söyünmez nârım
Çaresiz ateşe yaktı sevdiğim
Figani neylesin bu sevda ile
Nic'olur ahvalim bivefa ile
Bir buse bahşetti bin cefa ile
Onu da başıma kaktı sevdiğim
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Nazlı Yare Küskünüm
Bundan böyle nazlı yara küskünüm
Verse de dünyayı konuşmam gayrı
Yüz bin tabip gelse yine ey olmam
Derindir bu yaram kurtulmam gayrı
Dünya döndü alem güldü halime
Kader kısmet beni verdi zalime
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Bin bir engel çıktı geldi yoluma
Yıkık gönül bendi gelemem gayrı
Kaynak: Haydar Acar

Nazlı Yarim (Sevdasına Yandığım)
Sevdasına yandığım ey nazlı yarim
Yanıp tutuşmak nedir bilir misin sen
Senin de gönlünde var mıdır yerim
Ölürsem üstüme gelir misin sen
(Bağlantı)
Aman nazlım aman
Alın yazgım aman
Derdim azgın aman
Deli gönül sevda senin neyine
Umudun yok ise deli misin sen
Ne dedi de seni ağlattı yine
Akan gözyaşımın seli misin sen
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Kul

Nazlı Yarim Aklın Başa
Nazlı yarim aklın başa
Gelir ama neden sonra
Arı gibi çiçeğini
Bulur ama neden sonra
Yürüdüm yolun katını
Anlatayım sıfatı
Dost dostunun kıymetini
Bilir ama neden sonra
Haşimi'yim şu sazımdan
Uzak durma yar gözümden
Cahil yarim bu sözümden
Alır ama neden sonra
Kaynak: Aşık Haşimi

Nazlı Yarim Olmayınca
Esti bir sabah rüzgarı
Alıverdi nazlı yari
Nazlı yarim olmayınca
Neylerimki bu diyarı (Ben bu diyarı)
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Baktım o yana bu yana
Küle dondüm yana yana
Ondan haber almayınca
Oldum bir deli divana (Deli divana)
Şaşırdım ki ne yapayım
Kimlere yaram açayım
Sazım bana sırdaş oldu
Derdimi ono açayım (Ona açayım)
Kaynak: Bahattin Turan

Nazlım (Kurban Olam)
Kurban olam böyle başı karaya
Kendi gelmez beni ister oraya
Bir haber yolladım allı turnayla
Acep selamımı aldın mı nazlım
Sanki dün gelmişim azgın dünyaya
Bir derman bulamam azgın yaraya
Bir balık misali vurdum karaya
Akan gözyaşınla yu beni nazlım
Zaman geçti ben de girdim sıraya
Diz çöküp yalvardım yüce mevlaya
Burcu burcu çiçek kokan sılaya
Karalı haberim aldın mı nazlım
Kaynak: Fatih Gürgün

Nazli Yarim Karaları
Nazlı Yarim Karaları
Bağlar Mola Benim İçin
Baba Diyen Yavrularım
Ağlar Mola Benim İçin
Büken Büktü Bileyimi
Giydim Ecel Yeleğini
Hasta Anam Yüreğini
Dağlar Mola Benim İçin
Nurşaniyem Ahuzarım
Çiçeyime Konmaz Arım
Baba Diyen Yavrularım
Ağlar Mola Benim İçin
Kaynak: Aşık Nurşani

21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Nazoğlu'nun Biber Gibi Benleri
Nazoğlu'nun aman biber de gibi de benleri
İndi de düştü aman mor cepkenin de yenleri
Arzum kaldı aman ah sayamadım da benleri
Aman da Nazoğlu aman ben seni nerelerde bulayım
Gökte misin aman merdivenler de kurayım
Nazoğlu'nu aman çifte de kurşun da öldürür
Gözüm de yaşı aman değirmenler de döndürür
Bu dert beni aman iflâh etmez de öldürür
Aman da Nazoğlu aman ben seni nerelerde bulayım
Gökte misin aman merdivenler de kurayım
Kaynak: Bilinmiyor

Ne Acayip Bir Haldeyiz
Ne acayip bir haldeyiz
Suçlu suçsuzu yargılar
Nice başta kan akarken
Sağlam kafada sargılar
Lame lame lamen dilo
File kafa tuttu atlar, bugün atlar
Yurda amir oldu itler, aman kurtlar
Devlet çayırında otlar
Kara yüzlü pis kargalar
Bu gidişat ne acı hal, ne acı hal
Dilliye fetva verir lal, bugün lal
Kör gözlüye gösteriyor
Hastanın emrinde sağlar
Nesimi giysin karalar, oy karalar
Ah bu dert beni yaralar, dost yaralar
Aslan avlıyor kediler
Meydanda gezer fareler, ne acı hal
Lame lame lamen dilo
Söz: Aşık Nesimi Çimen

Ne Acayip Bir Haldeyiz
Dervredip alemi gezdim cihanı
Yok Anadolu'dan güzel yurt bana
Serpilmiş cihana vatan yavrusu
Gördüm hallarını acı dert bana
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Gördüm yarasını artıyor derdi
Zalimler her yerde eziyor merdi
İnsan dışı bunlar birer kurt bana
Gördüm görmeseydim bu halları
Melul mahsun olmus dönmez dilleri
Çehre soluk yorgun nasır elleri
Şikayetsiz yoktur gelen fert bana
Gördüm bu halları ağlar gezerim
Garibim gurbette candan bazerim
Nesimi'yim Anadolu mezarım
Olsun bitne bezden kefen yırt bana
Olsun siyah bezden kefen yırt bana
Olsun adi bezden kefen yırt bana
Söz: Aşık Nesimi Çimen

Ne Acıdır (Bizim Elde Fidanları)
Bizim elde fidanları
Devirenler baştacıdır
Akan suyu geri geri
Çevirenler baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gerçekler ne acıdır
Siyasiler batmış kire
Pire kral olmuş Pire
Yetim hakkın göre göre
Savuranlar baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gerçekler ne acıdır
Üstlerine yoktur sözde
Hiç din iman yok mu sizde
Fukarayı yanan közde
Kavuranlar baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gercekler ne acıdır
Bak Canani size çatar
Yeter artık insaf yeter
Asena dan daha beter
Kıvıranlar baştacıdır
Kaynak: Ozan Ata Canani

Dünyaya bedeldir milletin ferdi
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Ne Ağlarsın Benim Divane Gönlüm
Ne ağlarsın benim divane gönlüm
Ezeldir böyle halı dünyanın
Bir gül için gezdim bunca bahçeyi
Sarmış etrafını çalı dünyanın
Gece batan güneş, sabahdan doğdu
Karşıki dağları bulutlar boğdu
Cennetten Adem`i, Havva`yı kovdu
Haramdır Tuba`sı vay vay, dalı dünyanın
Mahzuni dünyada erdiğim zaman
Serimi sevdaya verdiğim zaman
Düğmesiz gömleğe girdiğim zaman
Başına çalınsın malı dünyanın
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Göklere erişti figanım ahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Bir gülün çevresi dikendir hardır
Bülbül har elinden ah ile zardır
Ne olsa da kışın sonu bahardır
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Daimi'yem her can ermez bu sırra
Gerçek kamil olan yeter o nura
Yusuf sabır ile vardı Mısır'a
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Kaynak: Aşık Daimi

Ne Bağım Var Ne Bostanım
Ne bağım var ne bostanım
Ne malım ya Resulullah
Ne kolum var ne kanadım
Ne dilim ya Resulullah
Ne bir köşkü seyranım var
Ne bir bağı gülşenim var
Ne demim ne devranım var
Ne halim ya Resulullah
Ne bir mülkü timar sevdim
Ne bir şemsü kamer sevdim
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Ne senden gayri yar sevdim
Ne bilem ya Resulullah
Ne demler sürdüm gül gibi
Ne gül sevdim bülbül gibi
Boynun eğip sümbül gibi
Melulum ya Resulullah
Ne yare Ruhsat almışam
Ne aşka firkat almışam
Ne pirden şerbet almışam
Ne lalım ya Resulullah
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ne Bilir (Hakikat Bağının)
Hakikat bağının gonca gülünü
Deren bilir dermeyenler ne bilir
Canın kurban edip canan yoluna
Veren bilir vermeyenler ne bilir
Tadan bilir hakikatin balını
Dehl eylemez ehl-i aşkın halini
Can gözünü açıp dost cemalini
Gören bilir görmeyenler ne bilir
Mazhari düşeli ah u firkate
Ruz u şeb yanmakta derd ü mihnete
Harabat postunu künci gurbete
Seren bilir sermeyenler ne bilir
Kaynak: Hüseyin İmir Afe

Ne Bilir (Sevgi Harmanında)
Sevgi harmanında savrulamayan
Aşk ile çevrilen kolu ne bilir
Tane gibi tek tek saptan ayrılıp
Eleğe düşmeyen teli ne bilir
Çıkıp gezmemişse gönül dağına
Birgün gülmemişse dert otağına
Yolu düşmemişse sevgi bağına
Allah için kokan gülü ne bilir
Ömründe seveni seçememişse
Gönül pınarından içememişse
Sevgi tarlasından geçememişse
Hakka giden nurlu yolu ne bilir
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Diliyle gönülde açarsa yara
İnsanı döndürür pir ihtiyara
Her sevgiden yoksun kalan fukara
Arının yaptığı balı ne bilir
Gönül ehli isen candan merhaba
Cemal boşunadır çektiğin çaba
Sırtına almışsa kıldan bir aba
Sultanlara layık şalı ne bilir
Kaynak: Cemal Durmuş

Ne Bilir (Yarı Yanı)
Yarı yanı yaş olmayan
Adaletli baş olmayan
Ne bilir mazlum ahını
Tenceresi boş olmayan
Can almaya cüret eden
Veremeden canla beden
Kepaze eder insanı
İlim ile baş olmayan
Kusurunu kardan sayan
Delalet içinde olan
Tahta çıkarır yalanı
Yüreğinde coş olmayan
Yalan yüzü soğuk yılan
Vardır ondan medet uman
İlhami’ye darılmaz mı
Gönlü ondan hoş olmayan
Kaynak: İlhami Arslantaş

Ne Bilsin (Evvel Özün Sözün)
Evvel özün sözün bilmeyen adem
İtibarı rezaleti ne bilsin
Bunları bilmeyen cahildir madem
Namus gayret hacaleti ne bilsin
Hakkı bilmez inat eder daima
Her sözünde ifsat eder daima
Muannitlik icat eder daima
Südü bozuk kemalatı ne bilsin
Ey Figani ne halettir derseler
Asıl nesil cibilliyet sorsalar
Sonradan görmüşe üç tuğ verseler
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Göreneksiz adaleti ne bilsin
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Ne Çare (Zincir-i Zülfünde)
Zincir-i zülfünde şu garip gönlüm
Ne yüz buldu ne kurtuldu ne çare
Yar senin yoluna gülşen-i ömrüm
Geçti gazellendi soldu ne çare
Fülk-i aşk bihar-ı canda gezerken
Gönülden gönüle kam alam derken
Gurbet diyarında hicranda iken
Gönül bu hasretle doldu ne çare
Emrah iki gözüm olmuştur ırmak
Vermedi muradı neyleyim ol hak
Fayda vermez artık yare yalvarmak
Gayrı demek olmaz oldu ne çare
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ne Çemen Ne Saye-i Gül 1
Ne çemen ne saye-i gül
Ne bahar ne boyu sümbül
Bana sitem etme bülbül
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare
(Bağlantı)
Ya leyle bir daha ya leyli
Ya leyli on daha ya leyli
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare
Gel benim kakülü kemendim
Boyu boyuma menendim
Sen benim ağım efendim
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare
Bağlantı
Kaynak: Nafi Budak

Ne Çıkar (Şu Dünya İçinde)
Şu dünya içinde ben aciz kulun
Fikirlerdir bilmeseler ne çıkar
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Hakkın selamım geçerken yolda
Dönüp bana vermeseler ne çıkar
Dost ile dost bir menzile yeterken
Bir kenarda durup kendim beklerken
Yüz bin dertle bir yatakta yatarken
Kapım açıp sormasalar ne çıkar
Davut Sulari'ye bade erince
Ezirail başucuma gelince
Birgün can cesetten ayrı kalınca
Beş arşına sarmasalar ne çıkar
Kaynak: Davut Sulari

Ne Dedi (Saba Arzuhal-i)
Saba arzuhal-i pür melamini
Sundun sultanıma dedin ne dedi
Sual etmedi mi benim halimi
Kaşı kemanıma dedin ne dedi
Dedin mi derdimin bir çaresini
Gücendirme sakın can paresini
Ateş-i hicriyle dil yaresini
Çeşm-i mestanıma dedin ne dedi
Bir hasta aşığın var demedin mi
İşi gücü ah u zar demedin mi
N'olur bir yanma var demedin mi
Şah-ı hubanıma dedin ne dedi
Utandın hünkardan diyemedin mi
Kaşları gaddara diyemedin mi
Fahri-i naçardan dilemedin mi
Yoksa cananıma dedin ne dedi
Kaynak: Aşık Fahri

Ne Dedim De Durdum (Zeybek)
Ne dedim de durdum çöller üstüne
Vur kamayı kanım aksın çöller üstüne
Atımı bağladım nar ağacına
Merçanım dolaştı gül ağacına
Yede gide kundurama gum doldu
Vay senin için mor şişeler dün doldu
Ölelim yar ölelim dağlara zeybek olalım
Dağları karakol basmış inelim teslim olalım
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Kaynak: Ramazan Güngör

Ne Dedim De Gelmedin
Ne dedim de gelmedin
Sen bana güvenmedin
Madem sonu böyleydi
Niye baştan demedin
Girsen de cennet bağına
Çıksan da cennet katına
Vallah gelmem yanına
Billah gelmem yanına
Gittin benden habersiz
Geçti yaz yine sensiz
Anladım son gidiştir
Bana veda ediştir
Girsen de cennet bağına
Çıksan da cennet katına
Vallah gelmem yanına
Billah gelmem yanına
Kaynak: Tuğrul Gülsaçan

Ne Dedim Gül Yüzlüm
Ne dedim gül yüzlüm yüzümden bezdin
Aşığı vurmaya silahlar dizdin
Aldın neşterleri derimi yüzdün
Ötme garip bülbül ben yaralıyam
Ben gidersem yaşın yaşın ağlama
Ciğerimi aşk oduna dağlama
Cümle dostlar gitti beni eğleme
Gelin rıza ile gönderin beni
Ben gidersem sizin eller yurt olsun
Etrafınız ey dost hep kurtlar dolsun
Ben gidersem yüreği'ze dert olsun
Gelin rıza ile gönderin beni
Kaynak: Ağa Taştan

Ne Dedim Ki Benden Küstün
Ne dedim ki benden küstün sevdiğim
Sana bir tenhada sözüm var benim
Kumaş yüküm dost köyüne çözüldü
Bir zülfü siyaha nazım var benim
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Ne güzel ne asi ne gaddar aşka inanmak
Ağ ellere al kınalar yakılır
Ala göze siyah sürme çekilir
Dost olanlar dost yoluna bakılır
Dosta giden yolda izim var benim
Karac'oğlan der ki konanlar göçmez
Bu ayrılık bizim aramız açmaz
Bir deli gönlüm var güzelden geçmez
Ne güzele doymaz gözüm var benim
Kaynak: Karacaoğlan

Yar dedin bağlandım kaldım
Her yükün üstüme aldım
Kışta kıyamette kaldım
İmdat kılmaz asi güzel
Bağlantı
Davut Sulari de birdi
Geldi hayatıma girdi
Beni prangaya vurdu
Akla gelmez asi güzel

Ne Dedim Neme Küstün

Bağlantı

Ne dedim neme küstün
Mevladan bulasıca
Gel beri barışalım
Viranda kalasıca

Kaynak: Davut Sulari

N'ola sevdiğim n'ola
Kolun boynuma dola
Emeği gidip sesle
Boş yere yelesice
Bak şunun cümbüşüne
Rastık çekmiş kaşına
Pişman olup işene
Saçını yolasıca
Seni sevdim derinden
Kan kaynar damarından
Güzellik defterinden
İsmini silesice
Nice sevinçten uçan
Niçin ağ göğsün açan
Niçin Ruhsat'tan kaçan
Hey benim olasıca

Ne Demeli (Hani)
Hani beni hiç unutmuyacaktın
Hani benle hep beraber olacaktın
Hani benimle gülüp benimle ağlayacaktın
Ben unutmadım sen unuttun buna ne demeli
Hani benimle derdini paylaşacaktın
Hani beni birinin yerine koymayacaktın
Hani sen beni hiç ağlatmayacaktın
Ben ağlıyorum sen gülüyorsun buna ne demeli
Hani ömür boyu beraber olacaktık
Hani beraber solup beraber açacaktık
Hani bütün dertlere gögüs gerecektık
Ben dertli oldum sen neşeli buna ne demeli
Hani beni görmeden duramazdın
Hani benden başkasıyla olamazdın
Hani Kartala sadık kalacaktın
Ben burda kaldım sen gittin buna ne demeli
Kaynak: Ramazan Kartal

Kaynak: Aşık Ruhsati

Ne Demek (Hergün Böyle Adet)
Hergün böyle adet etmiş
Ağlar gülmez asi güzel
Bütün yollar burda bitmiş
Kadir bilmez asi güzel
(Bağlantı)
Ne demek ne demek ne demek aşka inanmak
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Ne Derse Desinler
Gül yüzlü sevdiğim kim dedi sana
Ne derse desinler inan yalandır
Asacaksan sicim istemez boynum
Ak zülfünü yar boynuma dolandır
Gel bu sırrımızı duyurma nasa
Can kurban ederim suçum varısa
Bir elimde sazım birinde asa
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Tut elimden kapı kapı dilendir

Ne Deyim Ki Dünya Senin Halına

Der Zülali beni yaman görürsün
Ne dedim de benden uzak durursun
Nasıl geçem canevimden vurursun
Kirpiğin ok iki kaşın hilaldir

Ne deyim ki dünya senin halına
Gayrı bakılacak yüzün kalmamış
Bölüşmüşler servetini malını
Bir yara saracak bezin kalmamış

Kaynak: Aşık Zülali

Ne Dersin (Gönül Arzediyor)
Gönül arzediyor dostu görmeyi
Engel bırakmıyor buna ne dersin
Eller beğenmezken balı hurmayı
Evdeki tükenen una ne dersin
Kimi yaptığından övünür durur
Kimi pişman olmuş dövünür durur
Kimi bağrı yanmış göğünür durur
Kerem gibi dolaşan kula dersin
Kimi tatlı dilli güler yüzlüdür
Kimi taştan ağır katı sözlüdür
Sormayın Garip'in derdi gizlidir
Gizli gizli yanan küle ne dersin
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Deyim Gardaşım

Yalancılar sarmış dört bir yanını
Fakirler görmedi bir tek gününü
Kimse kurtaramaz senden canını
Ne bir tadın ne de tuzun kalmamış
Bu günlerde zalımların çoğaldı
Dolu vurdu dört bir yana dağıldı
Dalgıçların kuru çayda boğuldu
Yorulmuşsun eski hızın kalmamış
Akarsu dünyada bir tek bir kişi
Gün gelir ki birden batar güneşi
Beğendin mi dünya yaptığın işi
İnsanlara karşı hazzın kalmamış
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ne Deyim Yazıklar Olsun
Ne deyim yazıklar olsun
Hep çamura yatanlara
Onurunu şerefini
Menfaata satanlara

Dostlar şu dünyanın haline bakın
Biber ekenler var balın üstüne
Atmacalar konmuş dalın üstüne
Yarasalar konmuş dalın üstüne

Gerçekleri gören göze
Diken gibi batana vah
Yüze dost gibi görünüp
Arkadan taş atana vah

Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben biçareyim
Daha ne söylesem bunun üstüne

Zalimin zulmüne bakma
Onun ömrü kısa olur
Alır mazlumun ahını
Bir gün belasını bulur

Pare pare parça parça dağılsan
El vermezler bir kıyıda boğulsan
Hastalanıp yol içine yığılsan
Tutup kaldıran yok yolun üstüne

Bugün Dertli Divani’yiz
Yarın da öyle olacak
Ölümsüzlük şerbetinden
Boş kadehimiz dolacak

Yıkarsam umudum lanetler olsun
Bu dünya kalır mı zalim olana
Kahpe olana hain olana
Kaynak: Behram Altunal
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Kaynak: Dertli Divani

Ne Durursun Oralarda
Ne durursun oralarda gelsene yanıma
Melül melül bakmaların yetti de canıma
21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
Böylemiydi gavlimizde kör olsun gözün
Allahın divanında da kararsın yüzün
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
Susuz dereler gibi guruttun beni
Üç gün ayrı galmayınan unuttun beni
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
(<i>TRT'de bulunmayan dörtlük</i>)
Gürgenin tepesinde de vuramadım doğanı
Kendimde gibi bulamadım sözünde de duranı
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
Kaynak: Kani Coşkun

Ne Düz Olur Gelenbe'nin Ovası
Ne düz olur Gelenbe'nin ovası
(Aman hadi gel gel aman aman)
Çekip gelir efendinin devesi
(Aman hadi gel gel aman aman)
A sürmelim sen de benim olası
(Aman hadi gel gel aman aman)
Geyiklik'den Ayvalığa yol var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Arasında mor sümbüllü bağ var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Nasıl ayrılayım tatlı dili var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Kaynak: Yöre Ekibi

www.ezgidiyari.com

Sayfa 32

Ne Elmadır Ne De Dar
Ne elmalıdır ne de nar ne de nar
Gönül çeker ahu zar ahu zar
Her derdin çaresi var nazlı yar
Benimki de sensin yar sensin yar
Yarim zülfün taranmış taranmış
Benim bahtım karanmış nazlı yar
Hasta mısın sevdiğim nazlı yar
Neden benzin saranmış sevdiğim
Kaynak: Cafer Kaya

Ne Fayda (Bir Gün Olur)
Bir gün olur götürürler evinden
Allahın kelamı düşmez dilinden
Kurtuluş yok ezrailin elinden
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda
Niçin terkedersin farzı sünneti
Tanır mısın cehennemi cenneti
Ne umarsın kılmaz isen namazı
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Fayda (Bir Kulda Olmazsa)
Bir kulda olmazsa talih yığval zar
Milletine kurban olsa ne fayda
Gece gündüz gözden dökse kanlı yaş
O ki kıymeti yok ölse ne fayda
İnsanlıktan yoktur bende bir nişan
Zayıftır idrakim aklım perişan
Akılsız akraba güldürür düşman
Böyle adam yurtta kalsa ne fayda
İzhar etme sırrın içerlerden yan
Sev seni seveni yolunda ver can
Emsalsiz bir bağı becerse bağman
Gül bitmeden bülbül gelse ne fayda
Dertli Şenlik sırrın etme aşikar
Her muhibbi dosta ver bir yadigar
Cem etsem derdimi dağları tartar
Ben dertliyim alem gülse ne fayda
Kaynak: Aşık Şenlik
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Ne Fayda (Şu Dünyanın)
Şu dünyanın cefasından usandım
Derdimin dermanı olsa ne fayda
Çektiğim çileler bitecek sandım
Gönlümün sultanı olsan ne fayda
Kalbim kırık gönlüm yine yaralı
Kader böyle alın yazım karalı
Dostlarım da hatırımı soralı
Baş yastıkta gözüm yolda ne fayda
Ömrümün sonu da hüsran olunca
Ölmeye razıyım çilem dolunca
Nazlı yarim saçlarını yolunca
Kasım der ki ağlasa ki ne fayda
Kaynak: Kasım Karşı

Ne Faydası Var
Ne Mecnun Ne Leyla Bir Çare Bulmuş
Ayrılık Her Aşkın Kaderinde Var
Kendini Zorlama Tatli Sözlerle
Teselli Etmenin Ne Faydası Var
Sanki Bir Gün Çıkıp Gelecek Misin
Sensiz Ne Haldeyim Bilecek Misin
Gözümden Yaşları Silecek Misin
Ağlama Demenin Ne Faydası Var
Buraya Kadarmış Yolumuz Demek
Acıyla Bağlanmış Sonumuz Demek
Tek Çare Tanrıdan Sabır Dilemek
Kadere Sitemin Ne Faydası Var
Kaynak: Ahmet Duyar

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül
Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın (anam) gülşene kalsın
Bu dünyada eremezsen murada
Huzur-i mahşere (anam) divana kalsın
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Vücudum kül oldu (anam) aşkın narınden
Emrah buse ister nazlı yarinden
Bu bayram olmazsa (anam) kurbana kalsın
Kaynak: Suat Albayrak

Ne Gelir (Ölüm Bize Birken)
Ömür bize birken gelmiş gidiyor
Çare yoktur desen elden ne gelir
Kader küsmüş vefasızlık ediyor
Çok konuşan dertli dilden ne gelir
Sen ne desen Allah bilir işini
Ecel gelir ama sormaz yaşını
Hep tutmuştur mal paranın peşini
Demir kağıt eski puldan ne gelir
Dertli gönül can evinden vurulmuş
Sitem çekmiş çok yıpranmış yorulmuş
Kader bize niye küsmüş darılmış
Toz topraklı çamur yoldan ne gelir
Değişmez Allah'ın yazdığı kader
Kalp yaralı içi dolu hep keder
Ölüm gelir canın alır ve gider
Eski yırtık sökük şaldan ne gelir
Der Müslim Seyrani birgün ölürsün
Bu nesnenin zorluğunu görürsün
Şimdi sağsın ezberleyip söylersin
Nefret almış kötü kuldan ne gelir
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Ne Gelirse Sevdadan Gelir
Deli gönül Abdal olmuş gezer deryada
Bir nefeslik yolum kalmış varamam sana
Düştüm bir deli sevdaya
Gönül sana bu dert yetmez mi sandın
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Gelir ise ölüm de inan az gelir

Nesin methedeyim bir kaşı kare
Şu sineme açtı (anam) onulmaz yare
Dünya tabip gelse derdime çare
Derdimin dermanı (anam) Lokman'a kalsın

Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda
Avareyim dolanırım gurbet bağında
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül sana fırtınalar yetmez mi sandın

Bir can için geçti can ü serinden

Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
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Sayfa 34

Gelir ise ölüm de inan az gelir

Emsali yok Çin ilinde Yemende

Kaynak: Kadir Demirel

Geçti eyvah bu dünyayı niderim
Canım dost yolunda feda ederim
Aşka düştüm melül mahsun giderim
Irast geldim bu güzele Kaman'da

Ne Gezen Bacalarda
Ne gezen bacalarda
Karanlık gecelerde
Nerde güzel gördüysem
Hep çirkin kocalarda
Oynada boy boy güzelim
Boynuna altın dizelim
Bu yılda böyle gezelim
Evleri kademeli
Varıp da ne demeli
Kızlar üç yüze çıkmış
Alıp da neylemeli
Oynada boy boy güzelim
Boynuna altın dizelim
Bu yılda böyle gezelim
Altına bak altına
Takmış gerdan altına
Söylediğim sözleri
Atmış kulak ardına
Kaynak: Musa Gençavcı

Ne Gökçesin Kara Gözün
Ne gökçesin kara gözün sevdiğim
Acep senin eşin var mı cihanda
Ne güzel yaratmış seni yaratan
Cemali Yusufun nişanı sende
Tazelendi dertler artıyor zarım
Feda olsun sana olanca varım
Ne güzel yaratmış pervedigarım
Böyle bir can yoktur ahir zamanda
Yürür eda ile hoşça salınır
Siyah perçem mah cemale bürünür
Sunam sana belki emsal bulunur
Firdevsi alada huri gılmanda
Bir nevreste fidan onbeştir yaşı
Kudret kalemiyle çekilmiş kaşı
Dolaştım dört köşe Hindi Habeşi
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Yüklesem gam yükü götürmez katar
Aşka düşen gönül öğüt mü tutar
Said bu sevdadan vazgelsen yeter
Bir yenilmez sevda var imiş sende
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Görülmüş Şeydir Ne Duyulmuş
Ne görülmüş şeydir ne duyulmuş şey
Bülbülünen gülün kaynaşmaması
Hayret vericidir vay canına vay
Yaprağınan dalın kaynaşmaması
Ustalar tezgahta ipi çul eder
Düzgün çaba dağ devirir yol eder
Bir insanı sağır eder lal eder
Dudağınan dilin kaynaşmaması
Kafa bir dağ ise akıl madendir
Bir yerde bir olan bir yerde bindir
Hemi hoş değildir hem de çirkindir
Kullarınan kulun kaynaşmaması
Çoklar aza ağlar çoğa süs verir
Beraberlik mahsulünü has verir
Ey Sefil Selimi bozuk ses verir
Tellerinen telin kaynaşmaması
Kaynak: Sefil Selimi

Ne Gün Gördüm
Ben doğmadan çoktan öldüm
Şansıma küstüğüm zaman
Ne gün gördüm ne de güldüm
Ağlayıp sustuğum zaman
Düşmüşem sebebine ben
Tutun kaldırın elimden
Deşer yaram kaderimden
Melhemi bastığım zaman
Güllerim soldu baharda
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Söndü ışıklarım bağda
Bitmeyen çilem bir anda
Biter mi öldüğüm zaman
Kaynak: Aşık Burhani

Ne Güzel
Varıp divan durunca önder Pirime
Dökülür göz yaşım aşkın nehrine
Metaı himmetli ol gönül şehrime
Dost elinden himmet almak ne güzel
Her günümüz bize coşkulu bir bayram
Hu dönüp süreriz rabbime dem devran
Derler ya sevene samanlıklar seyran
Dost elinden himmet almak ne güzel
Nuri Mevlevi Aşık üstadın sever
O dostun halleri meziyetli hüner
Zikirler yolunda sema tavaf döner
Dost elinden himmet almak ne güzel
Kaynak: Aşık Mevlevi

Ne Güzel (Ayışığı Pencereden)
Ayışığı pencereden girende
Senden yana hayal kurmak ne güzel
Ya bir otobüste ya bir trende
Gurbet ilden sana varmak ne güzel
Aşkın mayasını senden alıp da
Şekillendim sevda denen kalıpta
Evinizin kapısını çalıp da
İlk çıkandan seni sormak ne güzel
Umudu yoksula verir bol hüda
Bin tohuma can var bir damla suda
Gerek uyanık ol gerek uykuda
Benden bakıp seni görmek ne güzel
Kurumadan daha yolculuk teri
Gel diye yanma çağırsan beni
Bırakıp bir yana gamı kederi
Doya doya seni sarmak ne güzel
Aşk deyince anlattığı herşeydir
Öldürdükçe tadı gelen birşeydir
Azraile can vermesi zor şeydir
Sen istersen sana vermek ne güzel
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Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Ne Güzel (Bir Güzel Gördüm)
Bir güzel gördüm ki çimende gezer
Kınalı parmak elleri ne güzel
Kamette zibade huriye benzer
Gerdanında çifte benler ne güzel
Huri kıyafeti lebinde ballar
Rüzigar estikçe titreşir teller
Sanma ki bahçede öten bülbüller
Söyledikçe dudu diller ne güzel
Kemandır kaşları gözleri ela
Cemalin görenler mecnundur hala
Sallanır naz ile bir kaddi bala
Yürüdükçe ince beller ne güzel
Cemalin görenler almaz mı ibret
Çekilmiş hüsnüne nakkaşı kudret
Daim güzellerde vardır mürüvvet
Siyah perçem ebru teller ne güzel
Said'im çekersin efkarı gamı
Sürmedim dünyada devranı demi
Saçıldı sineme siyah perçemi
Ürgürdükçe ince beller ne güzel
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Güzel Oğlan
Ne güzel oğlan
Gözleri ceylan
Gel gidelim bize
Sevdiğim oğlan
(Bağlantı)
Canımsın canımsın canımsın oğlan
Bahçede ağacım dalımsın oğlan
Yolları taşlı
Yar kara kaşlı
Sevdiğim oğlanın
Gözleri yaşlı
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
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Ne Güzel Uymuş
Hey erenler akıl fikir eyleyin
Dağlara da duman ne güzel uymuş
Yaradan Allah'a şükür eyleyin
Mümine de iman ne güzel uymuş
Daim geceleri dağlar başında
Hiç bir hile yoktur onun işinde
Alıp gezdirirdi çölün başında
Ali'ye de Selman ne güzel uymuş
Kul Hüsey'n'im yeşil giyer eynine
Hiç bir hile getirmedi göynüne
Kurdu kuşu lütfeylemiş kendine
Tabiata insan ne güzel uymuş
Kaynak: Kul Hüseyin

Ne Güzel Uymuş
Şu kendi kendime bir fikreyledim
Mor dağlara duman ne güzel uymuş
Sığındım mevlama çok sükreyledim
Müslimana iman ne güzel uymuş
Düğünde bayramda ederler zinet
İslamın boynuna farzile sünnet
Kafire cehennem mümine cennet
Kör şeytana nalet en güzel uymuş
Müminler camiye sererler halı
Ben deli değilim sen ettin deli
Allanın arslanı hazreti Ali
Eline zülfikar ne güzel uymuş
Said'im der küffar tapar İsaya
Amel getirirler eğri asaya
İncil İsa için Tevrat Musaya
Kur'an Muhammed'e ne güzel uymuş
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Güzel Yakışmış Allar Ayşe'ye
Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye
Boyunu benzettim mor menemşeye
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
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Lavanta doldurmuş billur şişeye
Alırım ahtımı koymam sevdiğim
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Menemşe biter de bahar yaz gelir
Bizim ele ördek ile kaz gelir
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Karışmış gelinler ilen kız gelir
Ahtımı alırım koymam sevdiğim
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ne Güzel Yaratmış Çiftedir Beni
Ne güzel yaratmış çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Görünce gözlerini
Saçının her telini
Tutunca ellerini
Ölesim gelir
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Bakınca gözlerine
Deryayı gördüm
Sevmeyi sevilmeyi
Onunla bildim
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Kaynak: İbrahim Tatlıses

Ne Güzel Yaratmış Seni Yaratan
Ne güzel yaratmış seni yaratan
İstemem esmesin yeller incitir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
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Uzanmasın sana eller incitir
Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi
Gözlerin aklımı etti zay gibi
Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi
Değmesin zülüfler teller incitir
Bir Garip'im düştüm gurbet ellere
Aşığım ben sinendeki güllere
Korkarım adını demem ellere
Düşersin dillere diller incitir
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Haldayım Ala Gözün Süzenler
Ne haldayım ala gözün süzenler
N'olur suna boylum gör beni beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Her sabah her seher der beni beni
Konuşursan sohbet olam dil olam
Değmen bana yana kül olam
Sen bir bahçıvan ol ben bir gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Gözüm görmez oldu kanlı yaşlardan
Yatamıyom hayal meyal düşlerden
Sevdiğim üstünde uçan kuşlardan
Her seher vaktinde sor beni beni
İnsan kısım kısım yer damar damar
Kaşların lamelif gözlerin kamer
İnce bel üstüne olaydım kamer
Yakışır güzelim sar beni beni
Hüseyin'im der üstadımı bulayım
Değmen bana yana yana öleyim
Sevdiğim kapında kölen olayım
Müşterim bulursan ver beni beni
Kaynak: Aşık Veysel

Ne Haldir (Bugün Gamda)
Bugün gamda gördüm zülf-i siyahı
Gülmedi sultanım bilmem ne haldir
Merhamet kılmadı garip halime
Sormadı sultanım bilmem ne haldir
O sultandır bu işlerin sahibi
Alnının nurundan gördüm Habib'i
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Yarelere merhem çalan tabibi
Çalmadı sultanım bilmem ne haldir
O sultam aşıklara sorarım
Bugün dünya yarın ahret ararım
Hasretten kalmadı sabrım kararım
Kalmadı sultanım bilmem ne haldir
Derd-i aşkı ile abdal oldum ben
Öldürüp de ara yerde etme kan
Gözlerimde gevher dizimde derman
Kalmadı sultanım bilmem ne haldir
Veli'm eyder aklım başımdan gitti
Beni sağlığımda sılacı etti
Cenazemi kılam deyü ahdetti
Kılmadı sultanım bilmem ne haldir
Kaynak: Aşık Veli

Ne Haldir (Ey Erenler)
Ey erenler bu meydanda müşkülüm
Seçilmedi gitti bilmem ne haldir
Dosta gidem dedim bağlandı yolum
Açılmadı gitti bilmem ne haldir
Can ah çeker arzu kılar cananı
Dem be dem artmakta zar ü efganı
Hazırlandı amma gönül kervanı
Göçülmedi gitti bilmem ne haldir
Beller duman kış çevirdi yolumu
Balım Sultan sen bilirsin halimi
Dost aşkına doldurdular dolumu
İçilmedi gitti bilmem ne haldir
Bir ziya bulmuşum aşk çerağından
Can bülbülü çıkmaz dostun bağından
Secer bellerinden Yıldız Dağından
Geçilmedi gitti bilmem ne haldir
Sefil Sıdkı abdal oldu yürüdü
Açılmadı dağlar duman bürüdü
Aşk derdinden çeşmim yaşı kurudu
Saçılmadı gitti bilmem ne haldir
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin)
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Gönül ne beklersin viran köşkünde
Geçti Süleymanlık ne hayaldesin
Birgün felek vurur tarumar eder
Geçer güzelliğin ne hayaldesin
Belli şu dünyanın temeli belli
Ne yadigar kalır ne sırma telli
İstersen yüz yaşa ister yüz elli
Akıbet ölümdür ne hayaldesin
Gelirken uğradım giderken baştan
Didelerim doldu kan ile yaştan
Bizi ayırdılar kavim kardaştan
Ayıran felektir ne hayaldesin
Şah Hatayi'm eder ezel ezeli
Güz gelince bağlar döker gazeli
Sevdiceğim Şah Senem'den güzeli
Geçer güzelliğin ne hayaldesin
Söz: Şah Senem Bacı
Kaynak: İpek Bayrak

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin)
Gönül ne beklersin viran köşkünü
Geldi geçti ömrüm ne hayaldesin
Felek birgün vurup tarumar eyler
Geçti Süleymanlar ne hayaldesin
Kadir mevlam sen bilirsin halimi
Dünya karanlıktır bilmem yolunu
Yakına getirdin bizde ölümü
Ahirin ölümdür ne hayaldesin
Bu fani dünyadır yoktur bir fayda
Gözümüz yoldadır gönül hay hayda
Ruh teslim eyle gel şu aziz ayda
Ayın tamam oldu ne hayaldesin
Bu fani dünyadır bellidir belli
Ne şal giyen kalır ne yüzü allı
İstersen yüz yaşa ister yüz elli
Ahirin ölümdür ne hayaldesin
Yarabbi Sümman’e eyle inayet
Salavatla bulsun ömrü nihayet
Habibim Muhammet eyle şefaat
Dürüldü defterin ne hayaldesin
Kaynak: Nusret Toruni
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Ne Hayaldeyiz (Haftalar ve Aylar)
Haftalar ve aylar dolanıp gider
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Kullar tövbe nerde isyan ediyor
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Küçük büyüğüne boynunu bükmez
Kime selam versen bir yana bakmaz
Kimi ezan duyar yerinden kalkmaz
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Kimse büyüğüne inanmaz oldu
Kötü iş yapanlar kınanmaz oldu
Camide nasihat dinlenmez oldu
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Zamane azmıştır aman ne acı
Büyüğün küçüğe yetmiyor gücü
Hep ev halkı birbirinden davacı
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Söyler Kul Dumani kimse anlamaz
Kimi temelinden olmuş beynamaz
Zorla kıldırırsın evlada namaz
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Kaynak: Aşık Dumani

Ne Hayaller Kurduk
Ne hayaller kurduk, ne güne kaldık
Kurtlar sofrasında yem olduk gittik
Kime güvendiysek, ihanet gördük
Zalimin elinde gem olduk gittik
Pir Sultan yolunda buldu bu sevda
Hep bir vücut olduk, olduk bir gövde
Madımakta yanan kızıl alevde
El ele tutuşup cem olduk gittik<
ÇAĞAN ALİ dertle çaldıkça sazı
Günler gelir geçer hep artar sızı
Altın kadehlere koydular bizi
Sarhoş masasında, dem olduk gittik
Söz: Ali Çağan

Ne Hoş İmiş (Şardağ'ın Suları)
Ne hoş imiş Kalkandere ovası
Viran olmuş nazlı yarin yuvası
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Vermiyormuş o hayırsız babası
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın suları
Çıkabilsem şu Şardağ'ın başına
Alabilsem nazlı yari karşıma
Yar söylesin aklım gelsin başıma
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın suları
(<i>TRT Repertuvarındaki Hali</i>)
Ne hoş imiş Kalkan Dere ovası
Ah viran olmuş bülbüllerin yuvası
(Hey caney)
Vermiyor mu o hayinin babası
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın buzdağı
(Hey caney)
Çıkabilsem şu dağın başına
Ah alabilsem nazlı da yari karşıma
(Hey caney)
Yar söylesin ben yayayım başında
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın buzdağı
(Hey caney)
Kaynak: Fuad Erenoğlu

Ne Hoş İmiş Kalkandelen Ovası
Ne hoş imiş Kalkandelen Ovası
(Ah) Perişan olmuş bülbüllerin yuvası (hey a canım)
Çıkabilsem Şar Dağı'nın başına
(Ah) Alabilsem nazlı da yari karşıma (hey a canım)
Çıkabilsem Şar Dağı'nın düzüne
(Ah) Alabilsem nazlı da yari dizime (hey a canım)
Kaynak: Ergül Ahmet

Ne Hoş Rum Eli Eli
Rumelinin dilberi
Sürmelidir gözleri
Yahşi yaman sözleri
Ne hoş rum eli eli
Yavuz ata binerler
Eştirirler giderler
Aşikleri severler
Ne hoş rum eli eli
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Sayfa 39

Topuğu da halkalı
Yürüyende görmeli
Doya doya sarmalı
Ne hoş rum eli eli
Yüksek yerden bakarlar
Sular gibi akarlar
Başına tel takarlar
Ne hoş rum eli eli
Kaynak: Aluş Nuş

Ne Kaçarsın Benden
Ne kaçarsın benden ey yüz ü mahım
Seni sever var mı benden ziyade
Ruz-i şeb durmayıp alırsın ahım
Aşığın ağlatma bundan ziyade
Kaşların yay mıdır kirpiğin ok mu
Bir kez ben de sana sarılsam çok mu
Hey zalim göğsünde imanın yok mu
Sana lazım değil benden ziyade
Gel ver muradımı ben de bileyim
Çok ağlattın bugün ben de güleyim
İstersen canım sana kurban olayım
Hünerim yok sana bundan ziyade
Hercaisin gonca gülün kokulmaz
Cevredersin nice hatır yıkılmaz
Kerem der ki mah yüzüne bakılmaz
İnsanı yakarsm günden ziyade
Kaynak: Aşık Kerem

Ne Kadar Bilirsen Bilene Danış
Ne kadar bilirsen bilene danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola düşse bir kişi
Yorulup yollarda şaşar mı şaşar
Uzak ol cahilden kamile yakın
Sözümde mana yok darılma sakın
Hasmın karıncaysa merdane takın
Ummadığın taş başa düşer mi düşer
Altından bir pula olur mu kail
Konuş ki ehl ile olasın ehil
21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Konuşma cahille olursun cahil
Kişi itibardan düşer mi düşer
Abdal Pir Sultan'ım böyle mi olur
Herkes ettiğini elbette bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ne Kadar Bilsen De Bilire Danış
Ne kadar bilsen de bilire danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola gitse bir kişi
Yorulup yollardan şaşar mı şaşar
Altında bir pula olur mu kabul
Ehl ile konuş ki olasın ehil
Cahille konuşma olursun cahil
Kişi itibardan düşer mi düşer
Uzak ol canını dişine takın
Sözümden mana al darılma sakın
Hasmın karıncaysa merdane bakın
Gafilen taş başa düşer mi düşer
Budur kainatın yekta güheri
Kalbi gevher olan olmaz serseri
Bir kişi içerse ab-ı kevseri
İrfan meydanında coşar mı coşar
Pir Sultan Abdal'ım bu böyle olur
Herkes ettiğini elbette bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar

Sayfa 40

Çorağa tohum ekme gider boşa
Rüzgarda kendini çarpıyor taşa
Ellerini yakma varken maşa
Yanar için ayva nar olmayınca
Ey dost bununla menzile varılmaz
Bozuk silahlarla hedef vurulmaz
Halden bilmeyene kıymet verilmez
Çünkü aslı temiz yar olmayınca
Aşık Derdi Derya fikrini söyler
Garip bülbül gibi ahu zar eyler
Fakirin halinden anlamaz beyler
Açık göz geçinmez kör olmayınca
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Ne Kaldı (Derya Kenarında)
Derya kenarında biter kamışlar
Geliyor bizlere türlü yemişler
Bezirgan malından türlü kumaşlar
At sürüp de almamıza ne kaldı
Seçin hey ağalar yiğidi seçin
Koçyiğit olana libaslar biçin
Yeğin at besledim kara gün için
Dizgin edip binmemize ne kaldı
Kırımızı çizmeyi geymeli imiş
Kırat'ın üstüne binmeli imiş
Dövüşe dövüşe ölmeli imiş
Güneş gibi batmamıza ne kaldı

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Köroğlu söylüyor sözün hasını
Sil oğlum gönlümün gamlı yasını
Bağdat kervanından Hint libasını
Kargı ile bölmemize ne kaldı

Ne Kadar Nasihat Etsen Kötüye

Kaynak: Köroğlu

Ne kadar nasihat etsen kötüye
O kişi de namus ar olmayınca
Çürümüş meyveler gelmez satıya
Yaz kıymetli olmaz kar olmayınca

Ne Kaldı (Gel Ayvaz Seninle)

Yorulma boşuna sözden anlamaz
Aslı cahildir kamili bilinmez
Ehli kamil meclisine gelemez
Nefsine hakimiyet dur olmayınca
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Gel Ayvaz seninle hesap edelim
Evvel bahar dememize ne kaldı
Acem kervanından Hind'in kumaşın
Top top edip almamıza ne kaldı
İnsek meydanlara etsek savaşı
Arkam sıra gezer çok bölükbaşı
Sarı altın ile gökçe kuruşu
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Ölçek ölçek bölmemize ne kaldı
Babına da deli gönül babına
Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
Ala çamın boz meşenin dibine
Bölük bölük yatmamıza ne kaldı
Aman Ayvaz zaman senin derdinden
Kervan geçmez Çamlıbel'in yurdundan
Beş onumuz Bozgediğin ardından
Bölük bölük çıkmamıza ne kaldı
Kaynak: Köroğlu

Ne Kaldı (Yaz Gelip De)

Sayfa 41

Kimsenin kimseden yoktur haberi
Kimi libas giyer kimi gevheri
Pir elinden içtim geldim cihana
Kaynak: Behiye Zorlu

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı
Ne karaymış su alnımın yazısı
Meleşmiyor koyun ile kuzusu
Ana baba kardeş bacı acısı
Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım

Yaz gelip de yaz ayları doğunca
Bizim burdan göçmemize ne kaldı
Sarı çiçek mor menevşe bitince
Top top edip yolmamıza ne kaldı

Şu gönlümün şirazesi bozuldu
Alnıma da kara yazı yazıldı
Gurbet elde mezarım da kazıldı

Babına da deli gönül babına
Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
Ala çamın boz ardıcın dibine
Silah çatıp yatmamıza ne kaldı

Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım

Seçin dostlar seçin kötüyü seçin
Koçyiğit tibasın kefenden biçin
Arap at besledim kara gün için
Kargı çekip binmemize ne kaldı

Kaynak: Aziz Şenses

Kul Halil'im kendi söyler virdinden
Kervan kalktı göçtü anayurdundan
Kırk atlıynan Boztevekli'n ardından
Kargı çekip gitmemize ne kaldı
Kaynak: Kul Halil

Ne Kalem Bilirim Ne De Yazı

Ne Kefen İsterim
Ne kefen isterim ne de bir tabut
Ben öldükten sonra yakın istersen
Değişik bir madde olur kalırım
Açıp mezarımı bakın istersen
Ben insan doğmuşum bundan hakka ne
Doğadan senaryo hakka şaha ne
Öte dünya varmış bir de daha ne
Delinin birisi takın istersen

Ne kalem bilirim ne de ben yazı
Dört kapı içeri götürdü bizi
Kaldırdı nikabın seyretti gözü
Eynim Beytullahtır düşmem gümana

Üfledim ötmedi elin düdüğü
Geçemedim engelleri gediği
Bana çirkin elin güzel dediği
Bir de benim gözle bakın istersen

Muhammet Ali'ye özümü verdim
Hünkar-ı Veli'ye sergerdar oldum
İmam Hüseyin'e yüzümü sürdüm
Zeynel'in hüccetinden aldım nişana

Nurşani insanlar doğar da ölür
Bir varlık ölünce bir şekil alır
Her neden korkarsan başına gelir
Tüm zaman zarfında sakın istersen

Turabi dünyada oldu serseri
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Kaynak: Aşık Nurşani
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Ne Lazımdır Sürmelenmek
Ne lazımdır sürmelenmek bezenmek
Ezelden halk etmiş Huda-i güzel
Tek nazarda gönül gitti gelmedi
Gönderdi serime sevdayı güzel
Peri misli gibi güzellikte ber kemal
Seni seven bu dünyada neyler mal
Nakşi pencereden gösterdi cemal
Benzer halvet olmuş sedası güzel
Hıfzı der ki bahar gelmiş bu bağa
Çıkar gül düşürür düzer tabağa
Olmuş tülek terlan gelmez tuzağa
Sekişi hoş keklik sedası güzel

Sayfa 42

Mart ayından gelen yaza ne minnet
Harf içinden fehm ederiz kelamı
Ağızdan söylenen söze ne minnet
Aşk bahrine gark eyledim cismimi
Akıbet divana koydum ismimi
Derun u kalbimden açtım çeşmimi
Şu kafadan bakan göze ne minnet
Kaynar derunumda aşkın kazanı
Hakikat babında buldum nizamı
Mürşid-i kamilden aldık düzeni
Telimiz dildedir saza ne minnet

Kaynak: Recep Hıfzı

Fakir Pervani'yim geçtim canımdan
Hem canından hem de dünya malından
Bu sevdiğim kılavuzdur yanımdan
Kör yollara giden ize ne minnet

Ne Mahzun Durursun

Kaynak: Aşık Pervani

Ne mahzun durursun karanfil beyaz
Doldur telli bardağı ver bana biraz

Ne Mutlu (Dünyanın Lezzeti)

Kalkandere kızları malları alınmaz
Üsküp'ün kızlan da bana yar olmaz

Dünyanın lezzeti tadı insandır
Enelhak çağırır adı insandır
Hakikat yoluna hadi insandır
Canını o yola veren ne mutlu

Kumanova kızları iki peçeli
Kıratova kızları dünya güzeli
Kaynak: Sabri Gencer

Ne Mahzun Durursun
Ne mahzun durursun karanfil beyaz
Giyin süslen ela gözlüm gel bana biraz
Ne mahzun durursun karanfil pembe
Giyin süslen ela gözlüm gönlüm var sende
Ne mahzun durursun salkım çiçeğim
Sen doldur telli bardağı ver ben içeyim
Ne mahzun durursun gönlüm var iken
Demişim ayrılmam senden ömrüm var iken
Kaynak: Nuri Karaca

Ne Minnet (Erişti Gönlüme)
Erişti gönlüme baharın yeli
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İnsan-ı kamilde kemalet vardır
Hak onun içinde gizli bir nurdur
Onu görmeyenin gözleri kördür
O hakkın nurunu gören ne mutlu
Kamil elinden iç ab-ı hayatı
Görmeyesin asla mevti mematı
Bir pula verseler alma cenneti
Kamil cennetine giren ne mutlu
Meluli'yim gerçeklere biatim
Kıblem o Kabem o her ibadetim
Günden güne artar bu muhabbetim
O yüce makama varan ne mutlu
Kaynak: Aşık Meluli

Ne Mutlu Oldum Ne Buraya Alıştım
Uzun yıllar geçti Hollanda'ya geleli
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Vatan hasreti hep sinemde sızladı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
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Havası soğuk, eksilmiyor yağmuru
Toprağı kumlu bulaşmıyor çamuru
Her yanı dümdüz yok buranın bayırı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Donkişot'muyum yel değirmeni neyime
Hasretim ben doğup büyüdüğüm köyüme
Tutkunum kültürüme örfüme adetime
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Laleleri güzel lakin hiç kokmuyor
Inekleri tel örgüden dışarı çıkmıyor
Her yanı kanal temiz akmıyor
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Sosyal hakları var anarşiyi önlüyor
Burada komşu komsusunu görmüyor
Kapitalizm burada da fena hüküm sürüyor
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Soğuk insanları aşık olup sevemem
Uygun degil yemeklerini yiyemem
Bunlarin girdiği yere ben asla giremem
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Kolay değil bunların dillerini öğrenmek
İnatçıdır bunlar fayda vermez direnmek
Çok ayıp bunlarda sırıtmamak gülmemek
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
İç içe yaşasakta dünyamız tamamen ayrı
Türkün Türkten başka dostu yok yok gayrı
Bunlarin ailesine atasına bile yok hiç hayrı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Köpek besler bir çoğu evlat yerine
zamanında gider geçimezler işine
Temiz baksalarda üstlerine başına
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Kara hasretler kar yagmiyor buraya
Alışıklar hemen geçiyorlar sıraya
Ozan Güner ölürsem defnetmeyin buraya
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım

Sayfa 43

Bayrak gönlümdeki yarsa
Selam Edirne’den Kars’a
Adım adım yürüyene
Yesevi'den başlayan yol
Hacı Bektaş Yunus kol kol
Hepsinde bir beraber ol
Gönül sözü dinleyene
Çağlar açtım,çağlar dürdüm
Yirmi dört boy hayat sürdüm
Dünyaya adalet ördüm
Medeniyet dinleyene
Üç kıtada ayak izim
Üç kıtada dilim sözüm
Türk’üm Türk’üm diye sazım
Avaz avaz söyleyene
Ne Mutlu Türküm Diyene
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Ne Nihan Edersin Benden Yüzünü
Ne nihan edersin benden yüzünü
Hasretinle halim yaman oldu gel
Hak aşkına olsun göster yüzünü
Görmedim cemalin zaman oldu gel
Bülbülüm hara uğrattın gülümü
Neye sunsam eriştirmem elimi
El kahrından doğrultamam belimi
Büküldü bu kaddim keman oldu gel
Gözlerimin yaşı deryaya akar
Hicran ateşleri bağrımı yakar
Ah ettikçe arşa tütünüm çıkar
Seyret dağlarbaşı düman oldu gel
Aşık olanların korkmaz ölümden
Gecemi hiç farkedemem günümden
Gevheri çıkıyor canım tenimden
Bizim kavuşmamız güman oldu gel
Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Güner Kaymak

Ne Mutlu Türküm Diyene
Toprak bedenimi sarsa
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Ne Olacak Benim Halim
Yolumuz gurbete düştü
Ne olacak benim halim
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Dertli başım dara düştü
Ne olacak benim halim
Gurbet ele giden gelmez
Gözyaşlarım akar dinmez
Bu derdimi kimse bilmez
Ne olacak benim halim
Yarim Kul Mehmet çobandı
Elim kollarım budandı
Sürümüze kurt dadandı
Ne olacak benim halim
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Ne Olacak Bu Milletin Kaderi?
Zalımın elinden halimiz böyle
Ne olacak bu milletin kaderi?
Beyler rahat herkes kendi keyfinde
Ne olacak bu milletin kaderi?
Bağrım yanar bu sözleri söylerim
Cepheye, savaşa koşar giderim
Vatanımda yoktur bir karış yerim
Ne olacak bu milletin kaderi?
Yaram çok derindir kimse sarmıyor
Tok olanlar aç halinden bilmiyor
Oy verdiğim adam köye gelmiyor
Ne olacak bu milletin kaderi?
Akarsu'yum çıplak ayak mert bizim
Gece kondularda olan dert bizim
Ne yapalım koyun bizim kurt bizim
Ne olacak bu milletin kaderi?
Söz: Muhlis Akarsu

Ne Olur (Ala Gözlerini)
Ala gözlerini sevdiğim güzel
Tanrı selamını kesme ne olur
Gittiğin yerlerde eğlenme tez gel
El sözüne uyup küsme ne olur
Yolun düşürürsen benim ilime
Bin kurban fedadır zülfün teline
Gel sakın aldanma seher yeline
Öyle nazlı nazlı esme ne olur
Bir selam ver gülsün bu benim yüzüm
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Sayfa 44

Yabana gitmesin söylenen sözüm
Vay benim sevdiğim vay iki gözüm
Gül hele gül yüzün asma ne olur
Geldin işte sevilecek çağlara
Duman yakışmıyor senin dağlara
Bahçıvan'ın dem vurduğu bağlara
Giden ayağını basma ne olur
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Ne Olur (Gece Gündüz Hayalinle)
Gece gündüz hayalinle gezdiğim
Seni sevdiğimi bilsen ne olur
Aşkın ile bu canımdan bezdiğim
Akan gözyaşımı silsen ne olur
Seni sevdim diye suç mu işledim
Bana geleceğin günü düşledim
Günden güne erimeye başladım
Bir kere yüzüme gülsen ne olur
Gönül sevdi bunda günahım yoktur
Kalbime vurduğun zehirli oktur
Aşk yarası dedi yarama doktor
Bu gönlüme melhem olsan ne olur
Kederi'yim sevdan ile yaşarım
Aşkın ile kaynayı ben coşarım
Nere gitsen hep peşinden koşarım
İnsaf edip bana gelsen ne olur
Kaynak: Aşık Kederi

Ne Olur Sevdiğim (Gel)
Ne olur sevdiğim bayram
Ayında gel ayında gel
Çıkart keteni gömleği
Soyun da gel soyun da gel
Seherde seyran günüdür
Hem demi devran günüdür
Yar bugün bayram günüdür
Sevin de gel sevin de gel
Aşkın galbimde var deyi
Yanar yüreğim nar deyi
Bir garip yarim var deyi
Övün de gel övün de gel
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Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Ötersin Dertli Dertli
Ne ötersin dertli dertli
Dayanamam zara bülbül
Hem dertlisin hem firkatli
Yakma beni nara bülbül
(Bağlantı)
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Bilirim aşıksın güle
Gülün halından kim bile
Bizim bahçedeki güle
El atıp dolaşma bülbül
Bağlantı
Bülbüllerin aslı mısın
Kafeslerde besli misin
Benim gibi yaslı mısın
Niçin giydin kara bülbül

Sayfa 45

Zülali der bir köşk varidi halvet
Takdirim o köşke eyledi davet
Yar ile eğlendim kırk sekiz saat
Dünyada felekten iki gün çaldım
Kaynak: Aşık Zülali

Ne Sandın (Aylar Birbirini)
Aylar birbirini kovalar durur
Geçip giden yıllar döner mi sandın
İçimde yaktığın onulmaz ateş
Öyle kolay kolay söner mi sandın
Kaygılar çevirdi çevre yanımı
Soğudukça kurutuyor kanımı
Girdin yüreğime çektin canımı
Sence yaptığını hüner mi sandın
Hele düşün kırkı geçti kırdığın
Hesabında değil neyi vurduğun
Duman edip bulutlara sardığın
Gönül kolay kolay iner mi sandın
Mahzuni başını aşka eğdirdin
Seller ile akıp girdaba girdin
Gönül fincanına bir taş değdirdin
Kırıldı uzayıp söner mi sandın

Bağlantı
Bülbüllerden hurişansın
Yardan bana bir nişansın
Benim gibi perişansın
Gel ah u zar etme bülbül
Bağlantı
Kaynak: Ali İpek

Ne Sanat Tuttumsa
Ne sanat tuttumsa baktım olmadı
Seyyah oldum diyar gurbete vardım
Dünyada gezmedik ülke kalmadı
Ahır veranada eğlendim kaldım
Ey vah mesken oldu bana bu viran
Baykuşla beraber eylerim figan
Baktım ki satılır gam ile hicran
Servetimi verip ne ki var aldım
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Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ne Sen Beni Unut
Gel seninle ahd ü peyman edelim
Ne sen beni unut ne de ben seni
İkimiz de bir ikrarı güdelim
Ne sen beni unut ne de ben seni
Aman kaşı keman elinden aman
Sürdük sefasını etmedik tamam
Ehl-i irfan içre olduğum zaman
Ne sen beni unut ne de ben seni
Hem saza mailim hem de sohbete
Hem sana mailim hem de devlete
Aşkın ile düştüm diyar gurbete
Ne sen beni unut ne de ben seni
Yarimin cemali güneşte mahı
Sana aşık olan çekmez mi ahı
Getir ant içelim Kelamullahı
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Sayfa 46

Ne sen beni unut ne de ben seni

Ne Söyleyeyim

Gitme dilber gitme yüzün göreyim
Al yanaklarına kurban olayım
Bir emanetim var sana vereyim
Ne sen beni unut ne de ben seni

Ne Söyleyim Şu Dünyanın Haline
Dağlar Ayrı Ayrı Çöl Ayrı Ayrı
Şu İnsanlar Bölüşmüşler Dünyayı
Hudut Ayrı Ayrı Yol Ayrı Ayrı

Abdal Pir Sultan'ım çektiler dara
Düşmüşüm aşkına yanarım nara
Bakın ey erenler şu giden yara
Ne sen beni unut ne de ben seni

İnsanlık Kastına Silah Yapılmış
Belli İnsanlık Kötülüğe Katılmış
Tetikler Çekilmiş Atom Atılmış
Tetik Ayrı Ayrı El Ayrı Ayrı

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ne Sevgi (Yanar Eşkin)
Yanar eşkin bir vüsaldı dermanı
Can cananı istemese ne sevgi
Hesretinden çekib ahı amanı
Üreyinde seslemese ne sevgi
İki kelbe mehebbeti yazanda
Bela çeksin onu pozub azanda
Düz ehdine düz peymana düz anda
Hüsnü-reğbet beslemese ne sevgi
Azaflıya sevgi heyat sevgi dad
Sevenleri çetin gördüm kelbi şad
Sevgi bela sevgi ölüm sevgi bad
Başı kurban kes demese ne sevgi
Kaynak: Mikayil Azaflı

Ne Sırlar Vardır (Bir Meçhul Alem)
Bir meçhul alemdir bu fani dünya
Yaşanan efsane sanki bir rüya
Ne kadar bilsek de kalırız yaya
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır
Bu dünya boşlukta dönen bir çardak
Üstümüz gökyüzü altımız toprak
Asırlar önceye dönüp de baksak
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır
Bu güzel alemi Allah yaratmış
Dünyayı güneşten almış kopartmış
Adem'le Havva'yla hayat başlatmış
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır
Kaynak: İhsan Balsoy
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O Hak Gökte Güneş Yerde Yar Olmuş
Şüphesiz Ki Her Canlıda Var Olmuş
Neden Kimse Bilmez Çünkü Sır Olmuş
Renk Ayrı Ayrı Dil Ayrı Ayrı
Kulak Vermiş Dört Köşeyi Dinlemiş
Gönül Yarsız Bu Dünyayı Neylemiş
Garip Bülbül Gül Dalına Tünemiş
Dallar Ayrı Ayrı Gül Ayrı Ayrı
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Yolları
Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları
Arşın olmuş Mustafa'nın kolları
Acep ne söyledi şirin dilleri
Mustafam Mustafam garip Mustafam
Düşman ellerinde giden Mustafam
Ne uzundur şu Fatsa'nın gezisi
Böyle imiş alnımızın yazısı
Mustafa annesinin bir tek kuzusu
Mustafam Mustafam garip Mustafam
Düşman ellerinde giden Mustafam
Kaynak: İsmail Soysal

Ne Var (Dünya Bir Ağaçtır)
Dünya bir ağaçtır kökü yukarı
Yaprakları yeşil dalında ne var
Gahi oğlan olur gahi pir koca
Kaç yıl geçti ana halinde ne var
Hükmüne fermandır hatmin okuyor
Bir çiçektir bin bir türlü kokuyor
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Karlı karlı dağlar ile akıyor
Akan bu derenin selinde ne var
Zira kulun için yarattın onu
Sahi gerçek ise fehmeyle bunu
Peteği de durur arısı hani
Gel anla kudretin balında ne var
Sır imiş eşiği nurdur kapısı
Orda ulu mümin kulun hepisi
Kudretten de duvarıdır yapısı
Cenneti alanın selinde ne var
Tevhit kılarlardı kadir gecesi
İşte budur dört kitabın hecesi
Sorun kimdir aşıkların hocası
Okur Teslim Abdal dilinde ne var
Kaynak: Teslim Abdal

Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın
Ne vefasın gördüm bezm-i cihanın
Kan ile pür olsun peymaneleri
Ne lütfunu gördüm pîr-i muganın
Basma yıkılsın meyhaneleri
Çok çektim feleğin cevr ile kahrın
Bin kerre nüş ettim tas ile zehrin
Boş olsun şarabı sak-i dehrin
Lebinden emzirmez mestaneleri
Emrahi beyhude sanma emeğin
Elbette dergaha geçer dileğin
Kırılsın dişleri çarh-ı feleğin
Nice hor eylemiş merdaneleri
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ne Yanda (Elleri Belinde)
Elleri belinde suya gidiyor
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Bu hasretlik beni verem ediyor
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Çok hasretlik çektim bir sancı tuttu
Şimdi köydekiler beni unuttu
Gurbetten köyüme haberim gitti
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
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Gurbet eli Kemal sözle söylese
Kalem alıp yazsam selam söylesem
Sazlar çalsa telde Göle'm söylesem
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Kaynak: Kemal Yıldız

Ne Yapmalı (Üstüm Dertli)
Üstüm dertli başım dertli
Tabağımda aşım dertli
Gözlerimde yaşım dertli
Söyle sensiz ne yapmalı
Rüyalara girmiyorsun
Gittin geri gelmiyorsun
Ne çekerim bilmiyorsun
Söyle sensiz ne yapmalı
Pınarlarla konuşamam
Yıldızlarla buluşamam
Bu hayatla boğuşamam
Söyle sensiz ne yapmalı
Karlar aldı gönül dağım
Viran oldu bahçe bağım
Günden güne artar ağrım
Söyle sensiz ne yapmalı
Kaynak: Nuri Can

Ne Yaşamış Ne Yaşar
Şu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Sevdiğini sinesine sarmayan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Gurbet elde garib olan garibim
Derdin deryasına dalan garibim
Sevdiğinden ayrı galan garibim
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Yar aşgıynan yanıp bağrı gavrulan
Genç ömrü harman olup savrulan
Sevip sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Gurbet elde garib olan garibim
Derdin deryasına dalan garibim
Sevdiğinden ayrı galan garibim
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Sayfa 48

Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Ne zaman kalkınır doğu illeri

Kaynak: Neşet Ertaş

Erzurum Hınıs'ı Kars'ı Göle&#8217;si
Orda vardır sömürünün hilesi
Karaköseli'nin bitmez çilesi
Ne zaman kalkınır doğu illeri

Ne Zalımdır Mapushane Havası
Ne zalımdır mahpushane havası
Çocuklar ağlıyor ister babası
Adımıza verdiler idam cezası
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Akşam olur firengiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Kaynak: Hamza Şenses

Ne Zaman Doğacak Güneş
Ne zaman doğacak üstüme güneş
Gölgeler mi düştü payıma benim
Karlı dağlar ilen tutardım güreş
Zehir mi karıştı suyuma benim
Bilmem ki nedendir yolum dolaşık
Bir kaşı karaya yüreğim aşık
Beklerim sabahı doğmuyor ışık
Bulut mu sarıldı ayıma benim
Kemteri ölüden kalmadı farkım
Yıktılar bendimi bozuldu arkım
Çok emek verdim de dönmüyor çarkım
Felek mi el attı yayıma benim
Kaynak: Ozan Kemteri

Ne Zaman Kalkınır Doğu İlleri
Asır geldi yirmi bire dayandı
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Cümle alem uykusundan uyandı
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Erzincan'dan Fırat geçer boşuna
Bakakaldım Karasu&#8217;yun coşuna
Bunca zaman geçmiş boşu boşuna
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İptidai Tunceli'nin köyleri
Tükenmiyor ağaları beyleri
Siirt'in Bitlis'in harap evleri
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Biraz dolaşalım Van'ı Mardin'i
Dinleyelim işçi-köylü derdini
Mamur görmeliyim halkın yurdunu
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Medeniyetin nuru ağdığı zaman
İlim cehaleti boğduğu zaman
Sanayi güneşi doğduğu zaman
O zaman kalkınır doğu illeri
Daimi'nin sözü sözden alana
Biraz çıka memleketi dolana
Şimdi sıra geldi yiğit olana
Bakalım ne olur doğu illeri?
Söz: Aşık Daimi

Nebişıh Dedikleri
Nebişıh dedikleri
Siyezdir yedikleri
Nebişıh'dan gız gaçmış
Nazmiye dedikleri
Çaldağının gülleri
Büklüm büklüm yolları
Nebişıh'ın gızları
Hep incedir belleri
Gahve goydum pişdi mi
Soğmadan yar içdi mi
Sormak ayıp olmasın
Yar buradan geçdi mi
Hey yaylalar yaylalar
Çimen bağladınız mı
Yar buradan geçerken
Siz de ağladınız mı
Şu yaylanın düzünde
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Gaymakamın atı var
Eğil eğil öpeyim
Sende gaymak tadı var
Rafa goydum ayranı
Geldi gurban bayramı
Gidiyorum gurbete
Gızlar yapsın bayramı
Kaynak: İsmail Çoban

Necef Dünyası (Semah)
Necef Deryası'nda bir gemim geldi
Sıtkı sedakatnen varın gaziler
Hakk'ın birliğinde bir hikmet vardır
Sırrı Mürteza'ya erin gaziler
Bu meydana girmez cahil cühera
Aklı beşer ermez böyle eş'ar
Secdem didaradır değil duvara
Halka namazını kılın gaziler
Bu meydana gelen can ile dilden
Hakk'ın birliğini saklar da gönülden
Şah yoluna gider derunı dilden
Rızayı Hüda'ya erin de gaziler
Allah Allah Allah Allah
Herkes severse Allah'ı
Yarım kalmasın billahi
Didarı Hüda yı gördüm
Sırrı Mürteza'ya erdim
El bağlı divana durdum
Durun gaziler durun
Muhammet Ali'ye vardım
Yüzümü tozuna sürdüm
El bağlı divana durdum
Sıdk ile erin gaziler
Feyzi hikmetinden başka bir divan
Muhammet Ali'ye be'libest diyen
Hakk'ın birliğine inanıp uyan
Sıdk ile birliğe girin de gaziler
Davut Sulari der eren evliya
Gün gibi cihana vermişsin ziya
Hakk'ın da birliğinde bulunmaz riya
Secde'dip irfana gelin de gaziler
Kaynak: Davut Sulari
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Sayfa 49

Necibe'min Kaşları Kara
Necibe'min kaşları kara
Ah yüreğime vurdu yara
Kavuşmaya olsam çare
Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm
Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm
Necibe'min çifte de kürkü
Ah biri samur biri tilki
Necibe'm de anasının ilki
Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm
Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm
Kaynak: Sıtkı Demirci

Necibem Camdan Bakıyor
Necibem camdan bakıyor
Nakışı alem yakıyor
Güseller şarab çakıyor
(Bağlantı)
Necibem Necibem
Aynalı Necibem
Bir karış gerdanlı
Sürmeli Necibem
Necibemin kürkü iki
Biri samur biri tilki
O kız anasının ilki
Bağlantı
Necibemin entarisi
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Derde derman şeftalisi
Anasının bir tanesi

Sayfa 50

Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik yakışır mı senin şanına

Bağlantı
Necibem şalvarı şaldan
Dilleri tatlıdır baldan
Necibem giyinmiş aldan
Bağlantı
Necibemin inci dişi
Fındıkcılık işi gücü
Yok mu bu sevdanın ucu
Bağlantı
Necibemin kestanesi
Altı patlar beş tanesi
Anasının bir tanesi
Bağlantı
Kaynak: Kemal Altınkaya

Necipoğlan
Yaylı geldi kapılara dayandı
Allı gelin uykulardan uyandı
Seni vuran zalim nasıl dayandı
Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik kalır mı senin yanına
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Nazar değdi görmez oldu gözlerim
Nazlı yare geçmez oldu sözlerim

Kaynak: Yöre Ekibi

Neden (Günlerdir Çok Uykusuzum)
Günlerdir çok uykusuzum
Dertlerimin sonu gelmez neden
Dertlerimin sonu gelmez
Yarınlara küstüm artık
Bundandır hep mutsuzum neden
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Gittiğim yollar yoruldu
Gönlüme aşkı suladım neden
Gönlüme aşkı suladım
Akan gözyaşlar kurudu
Umut saçan güller soldu neden
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Yıllar yorgun yanlızım
Saçlarıma aklar düşmüş neden
Saçlarıma aklar düşmüş neden
Saçlarıma aklar düşmüş
Kalan ağlayan yüreğimle
Hep gizlice ağlamışım
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Kaynak: Hazır Demir

Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik yakışır mı senin şanına

Neden Bana Gönül Verdin

Konma bülbül konma kabir taşına
Şu gençlikte neler geldi başıma
Ne çok düştü zalim felek peşime

Neden bana gönül verdin
Ben sana layık değilim
Benim derdim senin derdin
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim

Kahpe nalbant nasıl kaydın canına
Bu hainlik kalır mı senin yanına
Gide gide iki sokak arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Sende kama bende hançer yarası
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Senle bir karara varsak
Bir bilir kişiye sorsak
Nolur beni bana bırak
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
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Ben düşmüşüm sen ayakta
Derman dizden çok uzakta
Garip gönlüm ağlamakta
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Neden Garip Garip
Neden garip garip ötersin bülbül
Yoksa sen de bahtı kareli misin
Bilmem feryat edip coşarsın bülbül
Sen de benim gibi yareli misin
Bu derdin elinden oldum biçare
Aradım derdime bulmadım çare
Yüreğimde vardır bilinmez yare
Sen de yüreğinden yareli misin
Kaynak: Muharrem Ertaş

Neden Geldim İstanbul'a
Neden geldim İstanbul'a
Tutuldum kaldım avare
Şimdi bin kere pişmanım
Vakit geçti ah ne çare
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli istanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
İstanbul'un kış denizi
Gemileri dizi dizi
Merhametin insafın yok mu
Neden mahzun ettin bizi
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli istanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
Kaynak: Erkan Oğur
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Neden Gülmesin (Ağlarım)
Neden gülmesin gül gibi yüzler
Niçin ağlasın o güzel gözler
Niye sevgiye sevimsiz sözler
Söylenir diye şaşar ağlarım
Şu gördüğümüz rengarenk çiçek
Sevdalı bülbül arı kelebek
Yekdiğerini bırakıp gidecek
Vefasızlığa bakar ağlarım
Solmasın dersin sünbülüm gülüm
Yarin elinden alacak ölüm
Bütün dünyayı inletse ünüm
Çaresizlikten coşar ağlarım
Neş'e gizlenir çöker bir melal
Her vücud her şey mahkum zülal
Son nefese kadar tükenmez cidal
Tükenmez derdim sayar ağlarım
Aklım ermiyor of ne haldir bu
Yaşamak için dert mihnet kaygu
Bir zevke bedel bin acı duygu
Duygusuz felek sorar ağlarım
Zalimler ceza görmeli elbet
Mazlumlar niçin çeksinler zahmet
Hak çiğneniyor nedir bu hikmet
Haksızlıklara yanar ağlarım
Kaynak: İhsan Raif Hanım

Nedendir (Yayladan İnerken)
Yayladan inerken bir güzel gördüm
Ağlar melil melil bilmem nedendir
Ak yerine karaları başına
Bağlar melil melil bilmem nedendir
Ağırır başım kulaklarım çınılar
Yaralarım göz göz oldu yeniler
Hastaların derdi vardır iniler
Sağlar melil melil bilmem nedendir
Kirmâni de kılıcımız kirmâni
Taştan dönmez mızrağımın yalmanı
Böyle imiş padişahın fermanı
Dağlar melil melil bilmem nedendir

21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Karacaoğlan der ki dinlen sözümü
Aşk yoluna yandırırım özümü
Dökülmüş yaprağı kalmış üzümü
Bağlar melil melil bilmem nedendir
Kaynak: Karacaoğlan

Nedendir De Kömür Gözlüm
Nedendir de kömür gözlüm nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdini
Ayrılık derdine doyamadığım
Dostun bahçesine yad eller dolmuş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şurda bir kötünün koynuna girmiş
Şu benim sevmeye kıyamadığım
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım
İndim has bahçeye güller sokundum
Bilmiyorum nerelerine dokundum
Belli bir haberin alamadığım
Karacaoğlan der ki yandım ben öldüm
Her deliliği ben kendimde buldum
Dolanıp da kavil yerine geldim
Kavil yerlerinde bulamadığım

Sayfa 52

Kavil yerlerinde bulamadığım
Kaynak: Karacaoğlan

Nedir (Aşık Olan)
Aşık olan
Divanedir
Aşk şemine
Pervanedir
Bak bülbüle
Konmuş güle
Bu gönüle
Pervanedir
Behey zahit
İşine git
Bize mescit
Meyhanedir
Cahil başı
Atar taşı
Kamil kişi
İrfanedir

Kaynak: Karacaoğlan

Aşktır dini
Yoktur kini
Dost Miskini
Efsanedir

Nedendir Suna Boylum

Kaynak: Sadık Mıskini

Nedendir suna boylum nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdine
Ayrılık derdine doyamadığım

Nedir (Bir İnsanda Bir Gönül Var)

Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şunda bir kötünün koynuna girmiş
Şu benim sevmeye kıyamadığım
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım
İndim has bahçeye güller sokundum
Bilmiyorum nerelerine dokundum
Belli bir haberin alamadığım
Karac'oğlan der ki yandım ben öldüm
Her deliliği ben kendimde buldum
Dolanıp da kavil yerine geldim
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Bir insanda bir gönül var
İkiliğe sapmak nedir
İnsan olan insan sever
Here hiçe tapmak nedir
Gerçekten hakikatli ol
Düşersin çok dikkatli ol
Merhametli şefkatli ol
Köpek gibi kapmak nedir
Bilmezsen bilene danış
Dar olma geniş ol geniş
İnsan ol insanca konuş
Akrep gibi sokmak nedir
İblis gibi deme ki ben
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Hiçbirşeye olmaz güven
İnsanlığı unutma sen
İnsan gönlü yıkmaz nedir
Meluli'nin sözleri hoş
Hoşgörülük daha çok hoş
Ağa paşa hep sonu boş
Kafa kuyruk tutmak nedir
Kaynak: Aşık Meluli

Nedir (Kainatın Sahibi)
Kainatın sahibi Hazreti Allah
Bu tapu bu tarla bu talan nedir
Nefis ve şer vardı ruh da yılanlar
Bu dedi bu kodu bu yalan nedir
Darılma ateşe yaksalar narda
Yaradan kulunu bırakmaz darda
Bal alıp satardık biz bu pazarda
Bu akrep bu zehir bu yılan nedir
Bülbülü inletin acı var ah var
Her şey vicdanca yap birde günah var
Seni beni seyrelmeyen Allah var
Bu nefis bu şeytan bu plan nedir
Vallah bu mahfuzda yazılmış yazı
Topraktan halk etmiş yaradan bizi
Bir gün kurulacak nizam terazi
Bu ölçü bu tartı bu çalan nedir
Kendini bırakma bu kadar n'olur
Ömür gelir geçen müddeti dolur
İnsan ağlayarak dünyaya gelir
Bu neşe bu keyif gülen nedir
Üstündağ dünya da nasıl edersen
Ömür geldi geçti almadın dersin
Kondun bu dünyaya göçüp gidersin
Bu ağıt bu kabir bu ölen nedir
Kaynak: Orhan Üstündağ

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim
Nedir benim melül mahzun gezdiğim
(Ah gülüm gülüm)
Dertli sinem delik delik deldiğim
(Ah Leylam Leylam)
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Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Hal böyle böyle var yara söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var dosta söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var yara söyle
(Var dosta söyle)
Yandırdın odlara düşürdün nara
(Ah gülüm gülüm)
Sinem püryan olmuş ciğerim yara
(Ah Leylam Leylam)
Yanıp yıkıldığım hep senin için
Hal böyle böyle var yara söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var dosta söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var yara söyle
(Var dosta söyle)
Kaynak: Arif Top

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim
Nedir benim melül mahzun gezdiğim
Ağlayıp yandığım dost senin için
Ciğerimi delik delik deldiğim
Ağlayıp yandığım hep senin için
Yandırdın odlara düşürdün nare
Ciğer püryan oldu yüreğim yare
Lokmaneler gelse bulamaz çare
Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Canım intizarda gözüm yollarda
Beni Mecnun edip koydun çöllerde
Diyar-ı gurbette garip ellerde
Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Feryadi'yim böyle imiş kaderim
Dünya benim olsa şad olmaz gönlüm
Hep senin içindir eğridir boynum
Ağlayıp yandığım hep senin için
Kaynak: İsmail Dede

Nedir Bu (Sinem Üzre Olan)
Sinem üzre olan göz göz muhabbet
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Ateşinin yeri midir nedir bu
Dökülür şevk ile nöbet-be-nöbet
Kûs-i İskenderi midir nedir bu
Selamet hırkasın giydim özüme
Mecnun sanır kulak tutan sözüme
Gah görünür gah görünmez gözüme
Melek midir perî midir nedir bu
Bu mudur aşıka füsûn eyleyen
Artırup derdini füzûn eyleyen
Beni bu sevda mı zebûn eyleyen
Yoksa gam askeri midir nedir bu
Gören ebrulerin yaya benzedir
Hublar arasında baya benzedir
Kevakibler içre aya benzedir
Güzeller ülkeri midir nedir bu
Ey Ömer yolunda türaba düşen
Yüz urup paye-i rikaba düşen
Nur- i tecellîden hicaba düşen
Meh cemalin teri midir nedir bu
Kaynak: Aşık Ömer

Nedir Bu Başımda Bu Sevda
Nedir bu başımda bu sevda nedir
Yandım ataşına ben kaç senedir
Sevdiğim derdime derman sendedir
Derdimin dermanını ver de öyle git
Gönül mecnun olmuş çölde geziyor
Talih kalem olmuş kara yazıyor
Gün geçtikçe yarelerim azıyor
Mevlayı seversen sor da öyle git
Bülbül gibi ahım kaldı güllerde
Baykuş gibi öttüm viran yellerde
Bir Garibim kaldım gurbet ellerde
Perişan halimi sorda öyle git
Kaynak: Neşet Ertaş

Nedir Bu Çektiğim
Nedir bu çektiğim onun elinden
Kül eyledi beni aşkın ateşi
Medet Allah o zalimin elinden
Yanar sönmez tüter bağrımın başı
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Soldum gittim açılmadan gül gibi
Sevda beni kubar etti gül gibi
Ne deryadır kenarı yok göl gibi
Durmaz akar hergün güzümün yaşı
Her açılan güle bakma sulanma
Her gördüğün göle girme bulanma
Yeter artık Mecnun gibi dolanma
Zuhuri terkeyle dağ ile taşı
Kaynak: Aşık Zuhuri

Nedir Bu Sendeki Fitnelik
Nedir bu sendeki fitnelik düzen
Hiç onup bitmeye fiilin bozan
Ezelden benimle gülüşüp gezen
Yad ili bağına bastın mı yoksa
Saklı sırrım hep aleme bildirdin
İçerime gamlı efkar doldurdun
Şimdi benden itibarı kaldırdın
İltifatın yoktur küstün mü yoksa
Gece ve gündüzüm ahüzar oldu
Vücudumda yanan bütün nar oldu
Dediler ki yarin ele yar oldu
Benden umudunu kestin mi yoksa
Görmüyor gözlerim ermiyor elim
İnkisar etmeye varmıyor dilim
Yok mu merhametin ey kanlı zalim
Said'i öldürmek kastın mı yoksa
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Nedir Bu Telaşın Divane Gönlüm
Nedir bu telaşın divane gönlüm
Yakar yüreğimi kor yavaş yavaş
Binlerce yaşasan ahırı ölüm
Düşer bedenime er yavaş yavaş
Aldanma dünyaya sen de yanarsın
Eşini dostunu bir gün ararsın
Gün olur ki sen de düşer ölürsün
Yağar mezarına kar yavaş yavaş
İsmail`im yaram derindir derin
Ne hallere düştüm gelin de görün
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Azardı yaralar bir melhem sürün
Bulunmaz dermanım zar yavaş yavaş
Söz: İsmail Özden

Nedir Bu Telaşın Nedir Kederin
Nedir bu telaşın nedir kederin
Tabip bulamadın onun için mi
Derdin mi çok için için ağlarsın
Tabip bulamadın onun için mi
Neyin var neyin yok nelerin kalmış
Sen de anladın ki dünya yalanmış
Kervanın yürümüş gam yükün almış
Göçüp gidiyorsun onun için mi
Salman'a benziyor naçar hallerin
Eşine dostuna gitmez yolların
Beyaza bürünmüş renkli şalların
Mezarın kazılmış onun için mi
Kaynak: Zeki Salman

Nedir Senden Çektiğim
Yine yüreğime koydun bir keder
Nedir kurban olam senden çektiğim
Ne mektubun geldi ne de bir haber
Nedir kurban olam senden çektiğim
Bunca günler ah vah ile biter mi
Gider viranede bülbül öter mi
İnsan sevdiğine böyle eder mi
Nedir kurban olam senden çektiğim
Akarsu'yu böyle sen ettin yarim
İflah etmez beni bu intizarım
Artık dayanamam kalmadı halim
Nedir kurban olam senden çektiğim
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nedir Sevdiğim
Nedir sevdiğim yokluğunda çektiğim bu acı
Kurudu göz pınarlarım dinmez yine de gözümün yaşı
Ben seni etmişken yaralı yüreğime baş tacı
Sen beni sensizliğe terkedip de gittin
Dinmek bilmiyor yüreğimde bıraktığın sızı
Hep karanlık geceler bir türlü vurmuyor sabahı
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Hani unutursun demiştin, geçerdi ayrılık yarası
Sen beni acılar içinde terkedip de gittin
Yıllar geçse de üstünden ben seni unutamam
Her yüzde seni görürken yokluğuna alışamam
Giderim bu diyarlardan sensiz yaşayamam
Sen beni bir başıma terkedip de gittin
Korkmazım hergün yitik sevdama ağlarım
Biçare gönlüm, ümitsiz vuslatlara bel bağlarım
Yokluğunda bile sel olur sana çağlarım
Sen beni amansız korkulara terkedip de gittin
Kaynak: Zeynep Korkmaz

Nefes
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urm abdalları postun eğnine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum abdalları gelir dost deyü
Hırka giyer aba deyü post deyü
Hastaları gelir derman isteyü
Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya
Hind'den bezirganlar gelir yayınur
Aşık olan bu meydanda soyunur
Pişer lokmaları açlar duyunur
Toklar gelür pirim Abdal Musa'ya
İkrarıdır koç yiğidin yuları
Fakjhleri çeksem gelmez
İleri Akpınar'ın yeşil güllü suları
Çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya
Meydanında dare durmuş köçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğülür kudüm açılır sancaklar
Erler gelir pirim Abdal Musa'ya
Kılıç sallar Yezidlerin kasdına
Ali Zülfikar'ın almış destine
Tümen tümen genç Ali'nin üstüne
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Her matem ayında kanlar dökülür
Demine Hü deyü gülbank çekilir
Uyandırıp Hak çırağı yakılır
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
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Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Yezit bilmez erenlerin sırrından
Kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Kaynak: Kaygusuz Abdal

Nefes Harceyleme (Leyli Leyli)
Nefes harceyleme salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen aldıramazsın
Din Muhammet dini taptığın tapı
Yıkılır mı hakkın yaptığı kapı
Yüz yıl emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örüp kaldıramazsın
Aş yağını kavururlar tavada
Yavru şaban bekletirler yuvada
Ele öğrenmedik kuşu havada
Çetindir ben ile indiremezsin
Yavru şaban salmaz sal deme ile
Gönül dost mu bulur bul deme ile
Ağlamış gül yüzü gül deme ile
Hak izin vermezse güldüremezsin
Derviş Muhammed'im sevmez hayını
Herkes beğenmiştir kendi huyunu
Dibi delik kaba aşkın (<i>Hak'kın</i>) suyunu
Taşıyıp yorulma dolduramazsın
(<i>TRT Dörtlüğü</i>)
Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer kulların hepi
Yüzbin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme kaldıramazsın
Kaynak: Mahmut Erdal

Nefesim Nefesine
Yatar gül harmanı gibi
Canımın dermanı gibi
Her yanında çiçek açmış
Binboğa Ormanı gibi
Nesine Yar Nesine
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Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Canım sese mi geldin
Kadem basa mı geldin
Sağ olsam gelmez idin,
Öldüm yasa mı geldin
Nesine Yar Nesine
Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Saçın Yüzüme perde
Yüreğim düştü derde
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde
Nesine Yar Nesine
Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Kaynak: Karacaoğlan

Nefis Nere Dersen
Nefis nere dersen ora varırdım
Ama lakin havfi rahman olmasa
Bir lahza ayrılmaz nefsin yolundan
Eğer bir kişide iman olmasa
Tutuşdu ciğerim yardı derinden
Havfim budur cehennemin narınden
Korkulur şeytanın mekrü şer'inden
Ahır nefsinde Kuran olmasa
Yalnızlık kul başuna gelmesün
Mümin olan bir havaya gelmesün
Düşmanum da dağ başında kalmasun
Kurt kuş yer cenazen yuyan olmasa
Düşünüp burasın eyleyüp teftiş
Hizmet et mürşidin kelamında piş
İki komşu ile biter cümle iş
Nere varır halin duyan olmasa
Şunun bunun inkisarın alırsın
Vaden yeter elbet bir gün ölürsün
Bir amel kıl aralıkta kalırsın
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Naşi musallaya koyan olmasa

Sayfa 57

Büyüğüm büyüktür göğüs geremem
Tanır ona karşı pest ederim ben

Dört tekbire niyet edince me'zin
Acep bilir mis!n ruhun pervazın
Müslümana iki şahit ki lazım
Yazık sana iyi diyen olmasa

Kaynak: Aşık Deryami Baba

Süratlıca götürürler mezara
Daha yeni girdin evli pazara
Hizmet eyle gözüm okur yazara
Garip kalın okumuyan olmasa

Neler ettin bana neler işledin
Seni güller gibi gülesi seni
Yeni baştan cevretmeye başladın
Seni ettiğini bulası seni

Ruhsati'yim gayri küfrü boşlayım
Gece gündüz ibadete baslayım
Aha ben de biraz haram işleyim
Sorgu hesap tartı mizan olmasa

Sen beni aşk ile ateşe yaktın
Akıbet onulmaz derde bıraktın
Buseler vaadettin beni aldattın
Seni bir benimle kalası seni

Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Aşık Efkari

Nefis Sen Ölmez Misin

Neler Ettin Neler Ettin

Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Soğuk sular ısındı canan çimmeye gelmez misin

Neler ettin neler ettin
Sevdim amma neler ettin
İyi kötü günlerimi
Bildin amma neler ettin

Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Yakasız gömlek biçildi giymeye gelmez misin
Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Cansız atlar yürüdü canan binmeye gelmez misin
Kaynak: Raci Alkır

Nefsim İle Eğer (Ben)
Nefsim ile eğer cenge girersem
Kırar hücumunu post ederim ben
Bir mürşit bağından güller derersem
Yari yarenine dost ederim ben
Her olur olmazın peşine gitmem
Bana çatmayana ebedi çatmam
Şehveti ilhamdan asla üst tutmam
Daima çalışıp ast ederim ben
Melek-ül mevt tutmuş derler peşini
Takip etmek gerek altı beşini
Ümit bahçesinde ümit kuşunu
Az göz iliştirsem dest ederim ben
Deryami’yem bu yaramı saramam
Mürşitsiz bir yere asla varamam
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Neler Ettin Bana

Savurdun beni harmana
Karıştım toza dumana
En sonunda yarim bana
Geldin amma neler ettin
Bırak Çınar'ın peşini
Belaya saldın başımı
En sonunda gözyaşımı
Sildin amma neler ettin
Kaynak: Abidin Çınar

Neler Var (Bu Serimden)
Bu serimden yağmur gitmez kar gitmez
Yazı gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Sabah olmaz seherimde neler var
Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Mekan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Talihime güvenirdim dağ gibi
Ne bilirim takdirimde neler var
Yüz bin tellal hicranımı satarlar
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Cem ederler elden ele tutarlar
Dertten bina gamdan kale yaparlar
Bir bakm ki şehirimde neler var
Zülali sormazlar nedir bu suçun
Hicran dağlarında kervanın göçün
Alın hançeri de sinemi biçin
Bir bakın ki ciğerimde neler var
Kaynak: Aşık Zülali

Neler Var (Vücudum Mülkünden)
Vücudum mülkünden yağmur kar gitmez
Niçin gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Güneş çalmaz seherimde neler var
Yüzbin tellal hicranımı satarlar
Müşteriler ellerinden kaparlar
Dertten kale gamdan saray yaparlar
Gelin bakın seherimde neler var
Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Kaderime dayanırdım dağ gibi
Ben ne bilem takdirimde neler var
Soran yok Zülali nedir bu suçun
Hicran dağlarında hicranın göçün
Hicran ile kesin bağrımı açın
Bir bakın ki ciğerimde neler var
Kaynak: Aşık Zülali

Nem Kaldı (Seni Terk Eylesem)
Seni terk eylesem kaşları keman
Vefası olmayan yardan nem kaldı
Cefalım yok mudur göğsünde iman
Divane eyledin arda nem kaldı

Sayfa 58

Kul Mustafa der ki severim candan
Gözlerim doludur kan ile nemden
Sevdiceğim farığ olduysa benden
Çıkayım gideyim şunda nem kaldı
Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa

Neme Şad Olayım Neme Güleyim
Neme şad olayım neme güleyim
Gönül gamlı iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Bu duman haşredek silinmez imiş
Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
Kocalıkta devran sürülmez imiş
Toy iken ölüme aklım ermezdi
Ayrılık ne kulağıma girmezdi
Şu dert hatırıma bir dem gelmezdi
Bana ne gelecek bilinmez imiş
Münhaci'yem demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirin'i
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
Kaynak: Aşık Münhaci

Nemide (Aya Bak Nice Gider)
Aya bak nice gider
Ay dolanır gece gider
İki kaşın arası
Bir yol var Şam' a gider
Nemide hayranın olam
Garagız gurbanın olam

Ayrılasın bencileyin eşinden
Bir dem sevda gitmez olsun başından
Bu ayrılık kıldı beni işimden
Arayıp gezerim karda nem kaldı

Ay buluttan geridir
Buralar merdan yeridir
Kalkın gidin evliler
Buralar bekar yeridir

Akar gözyaşlarım bir dem silinmez
Kapuda kul oldum adım bilinmez
Ko serim sağ olsun yar mı bulunmaz
Kadrimi bilmeyen yârda nem kaldı

Nemide hayranın olam
Garagız kurbanın olam
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Aya bak yıldıza bak
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Suya giden gıza bak
Gız allahın seversen
Dönde biraz bize bak
Nemide hayranın olam
Garagız gurbanın olam
Kaynak: Raci Alkır

Nemrud'un Kızı

Sayfa 59

Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni
Şu dağların da meşesi
Dibini keklik eşesi
Benim küçücük yavrum da
Ciğerimin de köşesi

Nemrud'un kızı yandırdı bizi
Çarptı sillesini felek misali
Sil yazımızı kurtar bizi
Çarptı sillesini felek misali
Mevlam gör bizi

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Ocağım söndü nasıl beladır
Bırakıp getti bu ne devrandır
Dünya gözümde kerbeladır
Allah'tan bulasın

Şu dağların da eteği
Eteği bülbül yatağı
Benim küçücük yavrum da
Benim derdimin ortağı

Kararsın bahtın yıkılsın tahtın
Yalvardım yakardım yol bulamadım
Ah doğmasaydım kara yazım
Evirdim çevirdim yaranamadım
Ayandır halım

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Kaynak: Arif Çelik
Kaynak: Köy Kadınları

Nennen Diyende Beleyim
Nennen diyende beleyim
Allar yeşiller doliyim
Ben de küçücük yavrumu
Bir mevlamdan dileyim
Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni
İstanbul'un ağaçları
Hep tomurcuk uçları
Yavrumdan selam getirmiş
Yedi dağın da guşları
Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
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Nenni (Bebeğin Beşiği Çamdan)
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Beş babası gelir Şam'dan
Nenni de nenni de nenni de bebek
Kızlar gelin çaydan geçek
Çay bulanık nerden içek
Bebek ölmüş nere gidek
Nenni de nenni de nenni de bebek
Bebek beni deleyledi
Yaktı yıktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni de nenni de nenni de bebek
Çamlıbelden çıktım yayan
Dayan dizlerim de dayan
Emmim atlı ben de yayan
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Nenni de nenni de nenni de bebek
Bebeğin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım tıngır mıngır
Nenni de nenni de nenni de bebek
Çizmemi çektim kıçıma
İndim çamlığın içine
Bunda bebeğin suçu ne
Nenni de nenni de nenni de bebek
Kara çadırın kazığı
Gelir gavurun yazığı
Memelerim yol azığı
Nenni de nenni de nenni de bebek
Deveyi deveye çattım
İpini boynuna attım
Dün gece yavrusuz yattım
Nenni de nenni de nenni de bebek
Kaynak: Binali Selman

Nenni (Kızdır Nazdır)
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Uyudukça büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
Eeee eee nenni nenni
Benim balam göy çiçek
Uyuyup da büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
Eeee eee nenni nenni
Nenni balam n’olacak
N’olacak he n’olacak
Büyük adam olacak
Eeee eee nenni nenni
Kaynak: Ganime Kızılateş

Nenni Bebek
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Ben bebeği çok severdim
Hem anamdan hem babamdan
Oy şirin oy narin oy
Bebek oy

Ellerin balası külden topraktan
Benim balam gülden yapraktan
Nenni de balam a nenni
Nenni de yavrum a nenni

Bebek beni haleyledi
Esir etti maleyledi
Bir kapıya kuleyledi
Aldı aklım deleyledi

Gizdir nazdır
Bin guruş azdır
Bin daha getir
Gel sel yüreğimi götür

Oy şirin oy narin oy
Bebek oy

Nennide balama a nenni
Nenni de yavruma a nenni
Meydanda atlar
Yanyana otlar

Nenni Bebek -Orj-

Balama gurban olsun
Goç goç yiğitler
Nenni de balama a nenni
Nennide yavruma a nenni
Kaynak: Bilinmiyor

Nenni Balam Uyuyacak
Nenni balam uyuyacak
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Kaynak: Şemsi Ergin

Elmalı'dan çıktım yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Emmim atlı, dayım yayan
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Kol bezin dalda bulduğum
Adını Ali koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Gökte yıldızlar ışılar
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Kuzgunlar üleş bölüşür
Çadırda düşman gülüşür
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Deve var deveden yüce
Deveyi yüklettim gece
Nic' edeyim aman nice
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Kaynanam samur kürklü
Develeri kahve yüklü
Yad-yaban değil Yörüklü
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Çadın cibiş kılından
Pazvandı çıkmaz kolundan
Kurtulamam ben dilinden
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Tuzladan aldım tuzunu
Akdağ' a serdim bezini
Kargalar m'oydu gözünü
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Ak memeden sütler akar
Kavim kardaş yola bakar
Yasımız obayı yıkar
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Deveyi deveye çattım
Yuları boynuna attım
Bebeği dağlara attım
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktt kül eyledi
Ala kilime sardığım
Yüksek mayaya koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Havada kuzgun dolaşır
Kargalar leşi bölüşür
Kara haberi ulaşır
Bebek beni del'eyledi
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Sayfa 61

Yaktı yaktı kül eyledi
Tabancamın ipek bağı
Baban bir aşiret beyi
Kanlım oldu Çiçekdağı
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

Nenni Dedim Dalıncak
Nenni dedim dalıncak
Çam tahtadan salıngaç
Halası allı turna
Dayısı da kırlangıç
Nenni dedim dilledim
Ağ kundağın elledim
Uykular gelsin diye
Beşiklerin salladım
Nenni dedim uyusun
Uyusun da büyüsün
Anasının ardında
Tıpış tıpış yürsün
Kaynak: Ganime Kızılateş

Nenni Deyim Balama
Nenni deyim balama
Şeker tuttum balama
Ağzına tatlar gelsin
Boş çaputu yalama
Ağ kundak ağlan balam
Dalıma bağlan balam
Yeğin düşman çatlasın
Kız değil oğlan balam
Nenni dinle ay balam
Günlerini say balam
Vakti zaman gelince
Duracak day day balam
Nenni yoldaşım balam
Babam kardaşım balam
Şu yalancı dünyada
Ekmeğim aşım balam
Kaynak: Ganime Kızılateş
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Sayfa 62

Nenni Nenni (Bunca Gamın)

Allah Allah hey Allah

Bunca gamın bunca derdin içinde
Yaşamak bizlere zor nenni nenni
Bizden umudumu kesme erenler
Elbet bir çaresi var nenni nenni

Getirdim yanıma geldi
Gamzesi sinemi deldi
Bir izzeti selam verdi
Aldım sevini sevini

Duman vardır üstümüzde dağ gibi
Her yandan kuşatmış sanki ağ gibi
Güz gelince bozdukları bağ gibi
Ne hallere düştük gör nenni nenni

Hudey hudey bağrım delini delini
Allah, Allah, Allah ... bağrım delini delini

Eğil gel Akarsu gel hakka eğil
Bir kere ağyara vermedim meyil
Suç bizim sevdiğim kimsede değil
Gelmişiz dünyaya kör nenni nenni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nenni Nenni (Gitme Turnam )
Gitme turnam gitme nerden gelirsin
O şahı gülbanga benzersin turnam
Bir bakışta beni Mecnun edersin
Gönülden ikmala benzersin turnam
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Turnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşığına dolular sunar
Mümin kullar senden inayet umar
Tabibin lokmana benzersin turnam
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Kaşlarına mimdulvası yazılır
Cemalinden türlü benler düzülür
Seni sevmeyenden hakdan yüzülür
Bir Balım Sultan`a benzersin turnam
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Bugün ben Pirimi gördüm
Gelir salını salını
Selamına karşı durdum
Bağrım delini delini
Hudey hudey bağrım delini delini
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Kıymetine paha biçilmez
Cemalin nurdan seçilmez
Vakitsiz güller açılmaz
Derdim gülünü gülünü ....
Dedemoğlu der ağlatma
Sinemi aşka dağlatma
Varıp yadlara bağlatma
Zülfün telini telini

Nenni Yarim (Benim Köyüm)
Benim köyüm dere kıyı
Güzel yerden gelir suyu
Uyuda sevdiğim uyu
Nenni yarim nenni nenni
Kibarımda pek salınma
Elbise giyde çalımla
Peşine düştüm şalımla
Nenni yarim nenni nenni
Hızır'ım da haktan elim
Güzellerden gelir dolum
İçiyorum yudum yudum
Nenni yarim nenni nenni
Kaynak: Ladikli Hızır

Nenni Yavrum Nenni Nenni
Ağlamak yok beşiklerde
Nenni yavrum nenni nenni
Duyan olur eşiklerde
Nenni yavrum nenni nenni
Hani baba hani ana
Kimler nenni söyler sana
Höllükler de yana yana
Nenni yavrum nenni nenni
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Derdimiz var ayrı ayrı
Olmaz bize elin hayrı
Sende çabuk büyü gayrı
Nenni yavrum nenni nenni
Ekmeğimiz aşımız yok
taş üstünde taşımız yok
Bacak tutmaz başımız yok
Nenni gülüm nenni nenni
Uyuturlar nenni diye
Hakkımızı yiye yiye
Gözün açık söyle neyi
Nenni yavrum nenni nenni
Topraklara taşımıza
Göz diktiler aşımıza
Biter düştü başımıza
Nenni yavrum nenni nenni
Kavgamız var yarın yine
Dişler çürük tutmaz çene
Sömürdüler bunca sene
Nenni yavrum nenni nenni
Deme kara yazım benim
Gene çoktur sızım benim
Büşü körpe kuzum benim
Nenni yavrum nenni nenni
Seni yorun zulümlara
Nasıl salam ölümlere
Sus ağlama ölenlere
Nenni yavrum nenni nenni
Gece olur itler ulur
Can Yoksul'um sabah olur
Sen de zalim olma n'olur
Nenni yavrum nenni nenni
Kaynak: Can Yoksul

Nerde (Sevdiğimi Kayıp Ettim)
Sevdiğimi kayıp ettim ağlarım
Kurtlar kuşlar deyin hele o nerde
Gözüme görünen neyse sorarım
Dağlar taşlar deyin hele o nerde
Ateşiyle hergün yanar ağlarım
Sineme köz bastım tüter dağlarım
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Sayfa 63

Acısıyla coşar coşar çağlarım
Sular yaşlar deyin hele o nerde
Devran Baba'm kara bağla sen gayrı
Sevdiğinden düştün düşeli ayrı
Kulağına gelmiyor mu bu çağrı
Üçler beşler deyin hele o nerde
Kaynak: Devran Baba

Nerde Gönül
Güya sen Mecnun olmuşsun
Hani Leyla nerde gönül
Neden gül gibi solmuşsun
Hani sevdan nerde gönül
Ne aradın neyi buldun
Hangi pirden öğüt aldın
Allahtan sınıfta kaldın
Hani mevlan nerde gönül
Devran Baba eyvahın da
Döner hakkın semahında
Neşesi bülbül ahında
Hani belan nerde gönül
Kaynak: Devran Baba

Nerde Kaldı Çıkıp Gelmez
Nerde kaldı çıkıp gelmez
Dostun kervanı kervanı
Özümü yaktı kavurdu
Zaman Mervanı Mervanı
Kan ağlıyor içim nidem
Yaralar bağrımda sitem
Kimin kapısına gidem
Bulam dermanı dermanı
Yoksuli yarama değme
Zaten sıhhat olmuş yağma
Kara taşa boyun eğme
Çağır merdanı merdanı
Kaynak: Aşık Yoksuli

Nerde Ne Arıyon
Nerde ne arıyon divane gönül
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Dinle bir kendini anlamak için
Sen bir ruhsun kalbin ruhuna bağlı
İrade elinde yönlemek için
Tanıyabildin mi sendeki seni
Bütün vücudunu bu nazik teni
Allah şahit etmiş ruha bedeni
Kimseyi kimseden sormamak için
Sana akıl fikir bir mantık vermiş
Seni gözün ile dünyayı görmüş
Allah sevenlerin gönlüne girmiş
Kulundan uzakta durmamak için
Sevip sevilmesi gayet tatlıdır
Garip'im sevgiler farklı farklıdır
Bu hak ruhumuzla irtibatlıdır
Sır etmiş kendini görmemek için
Kaynak: Neşet Ertaş

Nerde Şimdi Yüreğimde
Nerde şimdi yüreğimde
Sensiz yağan kar
Unutulmuş kış gününde
Sen içimde bahar

Sayfa 64

Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yıkıp geldim
Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Gökte yıldız kayar şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdigim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nerden bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım
Siz benim kime küstüğümü
Nerden bileceksiniz

Bir deli rüzgar eser
Yüreğimde sensiz eser
Gece gibi soluğumda
Sensiz eser

Kaynak: Ahmet Kaya

Dökülen yapraklar gibi
Eskimiş günler
Bir başlangıç olabilir
Söylenen sözler

Nerden çıktın sen karşıma
Neler getirdin başıma
Bu aşk değil bir belaymış
Mevlam verme dost başına

Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Acı bana nettim sana
Suçum varsa söyle bana

Nerden Bileceksiniz
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nerden bileceksiniz
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum cok yoruldum
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Nerden Çıktın Sen Karşıma

Ne gelen var ne giden var
Ne bir mektup ne selam var
Geçen ömrüm geri gelse
Sensiz hayat neye yarar
Kaynak: Mehmet Ataç

Nerden Gelirsin
Nerden gelirsin
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Silifke kalesinden
Ne gezersin
Açlık belasından
Nerde yattın
Beyin konağında
Ne vardı kupkuru yerde
Hey kekliğim hey
Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Herkes kesesinden yesin içsin
Saltanatım var benim
Aslı yok yaylasında
Bin beş yüz koyunum var benim
Hey kekliğim hey
Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Kaynak: Cavit Erden

Nerden Nereye
Bir dağ gürgeninde ben iken şahin
Vuruldum da düştüm meçhul dereye
Şu felek dediğin cahilden hayin
Şöyle bir baktım da nerden nereye
Güvendiğim gençlik gelip de geçti
Kipriğim kipriğe değmeden bitti
Günler sel sel aktı beni kum etti
Şöyle bir baktımda nerden nereye
Nerden nereye canım
Nerden nereye gülüm
Şöyle bir baktım da
Nerden nereye
Çilingir sofralar yenildi bitti
Bitmez kadehlere bir dudak yetti
En yiğit sevdalar bir soluk bitti
Şöyle bir baktımda nerden nereye
Ekrem oğlu derki derin yastayım
Kaynar volkan iken bir kap tastayım
Şöyle bir baktımda nerden nereye
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Sayfa 65

Kaynak: Ufuk Turan

Nerdesin (Hasretlik Ölümdür)
Hasretlik ölümdür acısı derin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Kaldı mı sinende bana bir yerin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Süsenim sümbülüm reyhandı sesin
Kekliğim cerenim ceylandı sesin
Dermansız derdime dermandı sesin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Döküldü yaprağım karda yağmurda
Beklerim çiçeğim açmaz baharda
Gönlüm sende kaldı gözüm yollarda
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Kah zülfünün tellerinde yiterdim
Kah hüsnünün cemalinde biterdim
Allah'ım bu sevda bitmesin derdim
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Bülbül zar eylesin güller uyansın
Derdine Can Ozan yansında yansın
Ah zavallı kalbim nasıl dayansın
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Kaynak: Nuri Can

Nerdesin (Yine Hatırladım)
Yine hatırladım doldu gözlerim
Ey canım sevdiğim şimdi nerdesin
Hasretinden yanar gider özlerim
Yüzü gül nakışlım şimdi nerdesin
Ağlar tenhalarda boynum bükerim
Kederim üstüne hüzün ekerim
Ha bugün ha yarın derim beklerim
Gel tatlı gülüşlüm şimdi nerdesin
Kendin uzaklarda hayalin bende
Gezinip durursun kirpiklerimde
Başım ayrı durur sanki bedende
Cana can katışlım şimdi nerdesin
Kaynak: Ziya Özbay
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Nerdesin Diye (Yaralı Kalbime)
Yaralı kalbime hedef atılan
Taşlar seni sordu nerdesin diye
Gücendiğim aynalara çatılan
Taşlar seni sordu nerdesin diye
Her köşe başında karşıma çıkan
Derbeder halime umursuz bakan
Mağrur hayaline gözümden akan
Yaşlar seni sordu nerdesin diye
Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm
Saçlarının tellerine kördüğüm
Kollarıma koşuyorken gördüğüm
Düşler seni sordu nerdesin diye
Dinlemedi bülbül güldeydi aklı
Kanarya florya saka meraklı
Hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı
Kuşlar seni sordu nerdesin diye
Mahzun ayvalara gülen narlara
Aramızda erimeyen karlara
Hasretinle solan sonbaharlara
Kışlar seni sordu nerdesin diye
Meskenim meyhane yaslı her gelen
Burada dağıtır efkarı bilen
Selamıma saygı ile eğilen
Başlar seni sordu nerdesin diye
Kaynak: Cemal Safi

Nerdesin Ey Ciğerparem
Hangi rüzgar esti taş yürekli yar
Bir kasırga gibi tufan nerdesin
Senin ne Allah'tan kuldan korkun var
Gönül köşküm oldu viran nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
Aşk ne demek sorun alın cevabı
Zulümden hezaran sevgi sevabı
Zehirden acı ayrılık şarabı
Artık dünyalarım zindan nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
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Davut Sulari'nin kalbi kanıyor
İsmini andıkça içim yanıyor
Eller tatlı uykudan uyanıyor
Ben hep ağlıyorum inan nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
Kaynak: Davut Sulari

Nere Gitmiş Yeşil Başlı Ördekler
Nere gitmiş yeşil başlı ördekler
Bu nasıl vadidir göller kurumuş
Nerde kaldı yaptığımız emekler
Irmaklar nehirler seller kurumuş
Bir kağıt bir divit kalem getirdim
Söyle kardaş bir çok alem getirdim
Yarinden yavrundan selam getirdim
Niçin söylemesin diller kurumuş
Der Zülali bu kabrini kim açmış
Kimler ağlar kimler göz yaşı saçmış
Gitmiş bahar faslı bülbüller uçmuş
Mezarın ütünde güller kurumuş
Kaynak: Aşık Zülali

Nerede (Bir Ağaç Misali)
Bir ağaç misali toprağa sardım
Yeşil yaprak dal verdiğim nerede
İnsanın önünde huzura vardım
İnsan bilip yol verdiğim nerede
Beş milyar insandan biri de benim
Bir yalan sevdayla yanıyor canım
Damardan çekildi kurudu kanım
Göğsüm açıp el verdiğim nerede
Dostlukla düşmanlık dürüstçe olsun
İnsan olan herkes kendini bilsin
Gönülden sevenler buyursun gelsin
Can-gönülden gül verdiğim nerede
Yiğit'im yazmadan önce okuyup
Her bir sözü nakış nakış dokuyup
Gönül bağın gül dalından şakıyıp
Bülbül gibi dil verdiğim nerede
21.07.2018 21:11:40

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Neredesin Sen
Şu garip halimden bilen işveli nazlım
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Ben ağlarsam ağlayan gülersem gülen
Bütün dertlerime ağlayıp gönlümü bilen
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Kaynak: Neşet Ertaş

Nereliyem
Değme bana doktor kardeş
Oy amman yar amman dost amman
Ben doğuştan yaralıyam
Oy amman yar amman dost amman
Bulunmuyor hala haldaş
Oy amman yar amman dost amman
Ben bir bahtı karalıyam
Oy amman yar amman amman amman

Sayfa 67

Bir el değdi kanadıma
Oy amman yar amman dost amman
Dağ dayanmaz feryadıma
Oy amman yar amman dost amman
Meçhuli denmiş adıma
Oy amman yar amman dost amman
Bilinmezki nereliyem
Oy amman yar amman amman amman
Söz: Aşık Meçhuli
Kaynak: Ozan Şirazi

Neresinde (Kahır Zulüm)
Kahır zulüm horon teper
Millet bunun neresinde
Bir gün gelir zincir kopar
Şu kainat küresinde
İki yarım bir etmiyor
Formül kafama yatmıyor
Oltası balık tutmuyor
Su kurumuş deresinde
Adam kılık kalabalık
Kaptan olmuş alabalık
Yaşlının namı babalık
Hile çıkmış darasında
Yağmur damlıyor toprağa
Sular can verir yaprağa
Meyvelerse hasret dağa
Sürgün çıkmış kurasında

Çağırdığım haktır benim
Oy amman yar amman dost amman
Ondan derdim çoktur benim
Oy amman yar amman dost amman
Milliyetim yoktur benim
Oy amman yar amman dost amman
Sen nerdeysen oralıyam
Oy amman yar amman amman amman

Yola çıktı sevda yükü
Vakfeylemiş varı yoku
Kenetlenir bin bir doku
Şu dağların arasında

Kör fikrine katılmazam
Oy amman yar amman dost amman
Oynarım ya utulmazam
Oy amman yar amman dost amman
Alınıram satılmazam
Oy amman yar amman dost amman
Bir güzele kiralıyam
Oy amman yar amman amman amman

Bir kız gördüm Serhat Kars'ın düzünde
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Bir tebessüm vardı melek yüzünde
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin

www.ezgidiyari.com

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Neresindensin (Bir Kız Gördüm)

Giyinmiş kuşanmış gelmiş pazara
Hangi rüzgar attı seni bu diyara
Aman dikkat eyle gelme nazara
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
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Sarıkamış'tan mı Iğdır'dan mısın
Ladı Kars benlehmet Diğor'dan mısın
Göle, Selim yoksa Çıldır'dan mısın
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Gerdanı dizilmiş sarı liralar
Fırfırlı eteği belin burmalar
Sana kurban olsun bizim buralar
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Ardahan Hanaktan Posof'tan mısın
Şöreyelden yoksa Susuz'dan mısın
Arpaçay Kaçköyü Cala'dan mısın
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Serhat diyarının ayı yıldızı
Edepli erkanlı anasının kızı
Söylettik konuşmaz ediyor nazı
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Ergün metahını döktü sözlere
Sürmeler çekilmiş ele gözlere
Hadi nazlanmada söyle bizlere
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin

Sayfa 68

Merhameti unutma kat
Münafık yer gaybi tokat
Anlar sonra niyet boşmuş
Malkoç Ali şu ömürde
Elmas karışık kömürde
Kurtuluşun Hak emirde
Gayrı koşan yolu şaşmış
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Nereye (Selamsız Sabahsız)
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Her yolun bir sonu vardır nereye
Bu dünyada ektiğini biçersin
Azıksız lambasız zordur nereye
Seni beni ediyorum endişe
Ömrümüz geçiyor yıkıla düşe
Bir çeki düzen ver bu boş gidişe
Bu bolluğun sonu dardır nereye

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Kul Şahballı yerin yurdun boş olur
İnsanoğlu bir kanatsız kuş olur
Varın yoğun iki sivri taş olur
Akıbetin bir mezardır nereye

Neresindeyiz

Kaynak: Hilmi Şahballı

Öfkelenip kavga eden
Kırıp baktı içi boşmuş
Gölgeyi gerçek zanneden
Yanlış yöne boşa koşmuş

Nereye Ey Güzel İnsanlar

Zaman akıp gider elden
Tekerlekler çıkar yoldan
İsyana uzanan dilden
Fayda gelmez küfre düşmüş
Savaş açmış göl denize
Yutarken kaçmış genize
Şimdi gelin kendinize
Durgun sular bile coşmuş
Rüya hayal hepsi gerek
Hakikat bize son durak
Azmimiz gayeye direk
Coşkuyla yılmamış taşmış
Şartsız sevgi önce şefkat
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Bu şehirde kalırsak eğer
Yaşamak bizi yaralar
Buz gibi erir de dostluklar
Aynalara bakmaz insanlar
Bu meydanlar neler gördü
Nelere şahit bu çınarlar
Bu sevdadan kaçmak niye
Nereye ey güzel insanlar
Boşuna mı geçti yıllar
Boşuna mı yüründü yollar
Ya bu acılar neler neler doğurdu
Dostluklar söyle neyi karşılar
Nereye nereye nereye ey güzel insanlar
Bu meydanlar neler gördü
Nelere şahit bu çınarlar
Bu sevdadan kaçmak niye
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Nereye ey güzel insanlar
Elbet akan bütün sular
Bir gün denize kavuşurlar
O güzel düşlü çocuklar
Bu sevdayı hiç bırakmazlar
Boşuna mı geçti yıllar
Boşuna mı yüründü yollar
Ya bu acılar neler neler doğurdu
Dostluklar söyle neyi karşılar
Nereye nereye nereye ey güzel insanlar

Sayfa 69

Gönlün bir fikretmesin
Üç gün olmazdan gelem
Bağlantı
Gidersen uğur olsun
Gök çimen yolun olsun
Harda yuhu gelende
Kolum yastığın olsun
Bağlantı
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu

Kaynak: Onur Akın

Nergis Gözlüm Senden Ayrı Düşeli
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Didik didik diddim saçımı yoldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Nasıl yaşadığım bilemiyorum
Hergün ağıt yakar gülemiyorum
Ruhum Azraile veremiyorum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Savurdum ömrümü kırdım yabayı
Ateş attım yaktım yıktım yuvayı
Derbeder eyledin Devran Baba'yı
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli

Nergisim Dağlarda Yalnız
Nergisim dağlarda yalnız
Sensiz gecelerim ıssız
Seviyorum seni aygız
Sen sev meni dön gel bana
Nice seneler geçirdim
Baharı gışa ekledim
İnan hep seni bekledim
Sesimi duy dön gel bana
Zemheride yağan karlar
Geçit vermez yüce dağlar
Üşür nergis hergün ağlar
Gözyaşım sil dön gel bana
Kaynak: Yağmur Öncesi

Kaynak: Devran Baba

Nergisi Deste Bağladım
(Bağlantı)
Nergisi deste bağladım
Desteyden beste ağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım
Gittiler yurt koydular
Yarama mıh koydular
Eski yaram üstüne
Yeni barut koydular
Bağlantı
Gidersen ben de gelem
Kaş üstüne kalem salam
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Neriman (Orta Mektepde Durdum)
Orta mektepte durdum
Çantamı yere vurdum
Orta mektep içinde
Ben Neriman'a vuruldum
Neriman dolan gel
Neriman fırlan gel
Hergün akşam beklerim
Dön dolaş da bana gel
Orta mektep şanlıdır
Tekin delikanlıdır
Yan bakmayın Neriman'a
Neriman nişanlıdır
Neriman dolan gel
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Neriman fırlan gel
Çanta kolunda
Hergün bize gel
Hastahane yokuşu
Çık yapışı yapışı
Hastalara şifadır
Neriman'ın bakışı
Neriman dolan gel
Neriman fırlan gel
Çanta kolunda
Hergün bize gel
Kaynak: Nihat Kazazoğlu

Nesin (Gözlerin Eflatun)
Gözlerin Eflatun ellerin Lokman
Hastalara derman mısın ya nesin
Kaşların Zülfikar aman el aman
Katlimize ferman mısın ya nesin
Cihan güzel olsa sana dost idim
Paşalık istemem seni istedim
Altına has demem sana has dedim
Elmas mısın mercan mısın ya nesin
Yüzün gören gece gündüz sayılır
Yeşil benler harman döşte yayılır
Sesin duyan cenazeler ayılır
Ab-ı hayat umman mısın ya nesin
Al İzzet sen ister servet istemez
Göster cemalini cennet istemez
Kulluğundan başka devlet istemez
Allah mısın insan mısın ya nesin
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Sayfa 70

Reçberin sanatı bir arpa tahıl
Havasın bulmazsa bitmiyor pahıl
Tecelli olmazsa neylesin akıl
Dördü bir okkalık dolumuz bizim
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selâm vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Evlatda babanın sözün tutmuyor
Açım diye çift sürmeye gitmiyor
Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor
Başımıza belâ dölümüz bizim
Zenginin sözüne belî diyorlar
Fukara söylese deli diyorlar
Zemane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır delimiz bizim
Sekiz ay kışımız dört ay yazımız
Açlığından telef oldu bazımız
Kasım demeden buz tutuyor özümüz
Mayısta çözülür gölümüz bizim
Tahsildar da çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fakiri ezer
Yorganı döşeği mezatta gezer
Hasırdan serilir çulumuz bizim
Zenginin yediği baklava börek
Kahvaltıya eder keteli çörek
Fukaraya sordum size ne gerek
Düğülcek çorbamız balımız bizim
Serdari halimiz böyle n'olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet dağılır ilimiz bizim

Nesini Söyleyim Canım Efendim

Kaynak: Aşık Serdari

Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Nevroz Ateşi

Sefil ireçberin yüzü soğuktur
Yıl perhiz tutmuş içi koğuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan gayrı yoktur malımız bizim
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Bir acemi düşte gördüm
Ağlayan gülüşte gördüm
Güller açmıştı yeni ülke
Bayram yeriydi çarşılar
Ölüleri halayda gördüm
Devasa ateşler yanmış
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Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulur durur
Karışıyor yıldızlara

Sayfa 71

Beni öldürmeye karar verdiler
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem hanım

Aylar boyu yollar gittik
Kanal boyunca sınır boyunca
Ay ışığı şamdan değil
Ölüm olunca ölüm olunca

Kaynak: Mustafa Mavuş

Devasa ateşler yanmış
Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulup durur
Karışıyor yıldızlara

Kalaba'dan saptım sağa
Avanos'da girdim bağa
Bulanık Kızılırmağa
Götürüyor Nevşehirim

Kaynak: Ahmet Kaya

Kozaklı'da Kozak Baba
Sağlıklı kal altınsuda
Yeniden doğ kaplıcada
Diriltiyor Nevşehirim

Nevruz (Bir Oda Yaptırdım)
Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından
İçini Döşettim Acem Şalından
O Da Benim Değil Ahbap Malından
Haydi Güzelim Gel Beri
Şu Fani Dünya Dilberi
Seni Alarlar Çalarlar
Oluram Vallahi Deli
Bir Oda Yaptırdım Urfa Taşından
Bir Yarim Var Onüç Ondört Yaşında
Ne Durursun Çapkın Çapkın Karşımda
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Nevşehir Dedikleri (Yaşar)
Nevşehir dedikleri de bir büyük şehir
İçerime attılar da bir avuç zehir
Hiç aman vermedi de Bursalı Tahir
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem banım
Ortasar içinde bir büyük kale
Çok gafil bulundum ben düştüm ele
O vicdansız hemşirem düşürdü dile
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem banım
Nevşehir'e de geldiğimi bildiler
Hükümete tezce haber verdiler
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Nevşehirim

İnce'de Gerce köyünde
Türlü yemek her öğünde
Bir başkalik var dügünde
Halay çeker Nevşehirim
Kaynak: Sabit İnce

Neyi Bekleriz
Fransız siyasi bir savaş açmış
Tepkisiz kalırsak biz çok tekleriz
Belçika Vatikan kinini saçmış
Birlik olmak için neyi bekleriz
Sınırımı saran ateş ne feci
Her an devranını sürer tefeci
Dahilde dindarın namı mürteci
Birlik olmak için neyi bekleriz
Güpe gündüz gemisini aşırır
Süper güç atomla insan pişirir
Yaralı vicdanlar üzgün şaşırır
Birlik olmak için neyi bekleriz
Milli heyecanlar yeter de artar
Ölçümüz hakikat dünyayı tartar
Önce sarhoş olan neslini kurtar
Birlik olmak için neyi bekleriz
Bize hasta adam rolü biçilmiş
Geçmişe küfreden aday seçilmiş
Rekor kitabında bir yer açılmış
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Sayfa 72

Birlik olmak için neyi bekleriz

Senin benden neyin fazla

Tanımsız hayali tehlike ile
Korkutur milleti dolamış dile
Ne yüküm azalır ne dolar file
Birlik olmak için neyi bekleriz

İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Neyimiş (Bilenlere Sormak Gerek)
Bilenlere sormak gerek
Bu tendeki can neyimiş
Can hod hakkın kudretidir
Damardaki kan neyimiş
Fikir yumuş oğlanıdır
Endişe kaygı kanıdır
Bu ah u vah aşk donudur
Taht oturan han neyimiş

Adem’deniz canımız bir
Damardaki kanımız bir
Kitap ehli dinimiz bir
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
Dünyaya tapanlar ahmak
Bin yaşasan sonun toprak
Aça gözünü eyce bir bak
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla

Şükür onun birliğine
Yoğiken uş var eyledi
Çünkü asıldan biz yoğuz
Mülk ü hanuman neyimiş

Üstündağ etme itiraz
Sabreyle engin ol biraz
Sermayemiz üç arşın bez
Senin benden neyin fazla

Çalap viribidi bizi
Var dünyayı görür deyü
Bu dünya hod baki değil
Mülke Süleyman neyimiş

İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla

Sorun Tapduklu Yunus'a
Bu dünyadan ne anladı
Bu dünyanın kenarı yok
Sen neyimiş ben neyimiş

Neyin Var Da Bugün Neye Yazmıyon

Kaynak: Yunus Emre

Neyin Fazla (Yerme)
Çok yüksekte uçma kardaş
Senin benden neyin fazla
Hindi gibi şişme gardaş
Senin benden neyin fazla

Kaynak: Orhan Üstündağ

Neyin var da bugün neye yazmıyon
Kalem seni parça parça kırarım
Hiç mi benim hallerimi sezmiyon
Kalem seni parça parça kırarım
Mutluluk haykıran ozan da sensin
Kader çizgisini bozan da sensin
Koçyiğide idam yazan da sensin
Kalem seni parça parça kırarım

İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla

Uygarlık yaratan yüce ilahsın
Yobazın başında sahte külahsın
Cahilin elinde korkunç silahsın
Kalem seni parça parça kırarım

Geçer bu ağalık beylik
Et ki yapasın bir eylik
İkimizde dokuz aylık

Bir çizginle nice yuva yıktırdın
Örgeli'mi öz canından bıktırdın
Nicesini kodeslere tıktırdın
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Kalem seni parça parça kırarım
Kaynak: Salim Örgel

Neyin Var Gönül (Şimdi)
Hani!gönlüm aşık idin bir zaman,
Davasız,dalgasız durgunsun şimdi..
Ey şair ruhlu yar,Ey kemter ozan
Aruzsuz,vezinsiz solursun şimdi..
Nicedir mecalin,neyin var bu gün?
Rüyamı gerçekmi nedir gördüğün..
Görenler zanneder derdin kırk düğüm,
Düğümsüz,ilmeksiz bağlarsın şimdi...
Gür sesli saz idin sırma tellice;
Bir türkü söylerdin sen ahenklice..
Buğulu gözlerin ıslak nemlice,
Leylasız,mejnunsuz ağlarsın şimdi..
Yunus idin Tabtuk kapılarında.
Yusuf idin aşkın kuyularında.
Poyraz eser idin rıhtımlarında.
Ahdsız,amansızca suskunsun şimdi..
Karac'oğlan idin Veysele koşan.
Köroğlu olurdun çamlıbel aşan.
Bu senmisin miskin,miskin dolaşan.
Hırkasız,himmetsiz yaşarsın şimdi..
Gülistanda güldün yaprak açardın,
Arı gibi çiçek,çiçek uçardın..
Eyüp gibi dertli,düşkün naçarsın
Devasız,dermansız yatarsın şimdi..
Aşık isen hakka susamazsın sen
Aşk elinden uzak,kaçamazsın sen
Kırıp dertli sazın atamazsın sen
Usulsüz,uslüpsuz çalarsın şimdi..
Çağlarim der çağlamadan akılmaz
Akmayan pınardan suyu alınmaz..
Kader deyip yan gelip de yatılmaz
Boransız,bulutsuz çağlarsın şimdi
Kaynak: Aşık Çağlari

Neyine Güvenem Yalan Dünyanın
Neyine güvenem yalan dünyanın
Kerem'i yandırıp kül etmedi mi
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Sayfa 73

On bir ay bülbülü ettirdi feryat
Gül için bülbülü lal etmedi mi
Bülbül aşık idi gonca güllere
Arzusun söylerdi esen yellere
Mecnun Leyla için düştü çöllere
Ferhat'a dağları yol etmedi mi
Çobanoğlu yaram döndü çıbana
Kurduğum bağlarım oldu virane
Kardeşi Yusuf'u attı zindana
Kaderi Mısır'da kul etmedi mi
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Neyledi (Binerdi Al Ata)
Binerdi al ata gitmezdi yayan
Çatlayıp ölürdü ününü duyan
Elinde bin batman gürzün taşıyan
Zal oğlu Rüstemi dünya neyledi
Hamza idi Kaf dağını kaldıran
Erliğini bu aleme bildiren
Asa ile ejderhayı öldüren
Hazreti Musa'yı dünya neyledi
Bütün çiçeklerin dilin bilirdi
Hepsini de devşirirdi alırdı
Çıkmayan canlara derman bulurdu
Hazreti Lokmanı dünya neyledi
Ali idi cümle erlerin başı
Giderdi gazaya keserdi başı
Nice kalelere atardı taşı
Hazreti Aliyi dünya neyledi
Said'im kafirin malın alırdı
Her birinin bir fennini bulurdu
Yetmiş iki buçuk dilden bilirdi
Battal Gaziyi de dünya neyledi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Neyledin Dünya
Anadan atadan şöyle doğanlar
Halk edip insanı neyledin dünya
Kırk arşın kameti ince miyanı
Ali gibi aslanı neyledin dünya
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Fatma anamız da Ali'nin yari
Beline bağlamış hub Zülfikarı
Eba Müslim gibi er olan eri
Fazl-ı gülistanı neyledin dünya
Kurdu kuşu nutku ile durduran
Zelha'yı genceltip Yusuf'a veren
Tahtı da rüzgarla beraber duran
Sultan Süleyman'ı neyledin dünya
Çıkıp şu aleme kendin bildiren
Lut kavmidir birbirini öldüren
Omuz verip Kafdağını kaldıran
Hamza pehlivanı neyledin dünya
Dedemoğlu kaynar aşkın tavası
Ateşi yok sır hikmettir havası
Yaralar ilacı dertler devası
Şu hekim Lokman'ı neyledin dünya
Kaynak: Dedemoğlu

Neyledin Dünya (Aydos)
Aydos deyince yeri göğü inleden
Muharrem ustaydı bunu dinleden
Gönülü kırmazdı bilerekyen bilmeden
İnsan velisini neyledin dünya
Aydos sazını çalarken kendinden geçen
Gönülden gönüle kapılar açan
Aşkın dolusunu nefessiz içen
Gönül delisini neyledin dünya
Aydos garibim babamdı Muharrem usta
Bilirim aşıktı sevdiği dosta
Sazının emaneti diye en son nefeste
Sazın ulusunu neyledin dünya
Kaynak: Neşet Ertaş

Neyler (Kerem Ayağı)
Medet Aslı medet senin elinden
Ölümden öteye yar bana neyler
Ben gelip geçmişim Kerem selinden
Şimdi namus şimdi ar bana neyler
Aslı Han'ın sevdasıyla söylerim
İner aşkın deryasını boylarım
Kaf Dağı'ında şahmaranla oynarım
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Sayfa 74

Yeryüzünde küçük mar bana neyler
Bizim beyler şahin besler kolunda
Kulları seğirir sağlı solunda
Hu çeker dervişler Hakk'ın yolunda
Kementtir boynuma dar bana neyler
Kerem Dede neyi nasıl sanmışım
Leblerinden bengi suya kanmışım
Ben Aslı'nın ateşiyle yanmışım
Cehenneme girsem nar bana neyler
Kaynak: Ferman Baba

Neyleyeyim (Boynu Bükük Biçare)
Boynu bükük biçareyim
Baştan aşağı yareyim
Ne biçim bir dünyadayım
Neyleyeyim dünya seni
Hangi halle sevem seni
Boynuma taktın kefeni
Seni sevenler serseri
Neyleyeyim dünya seni
Kaynak: Vedat Baran

Neyleyim (Bana Gül Diyorlar)
Bana gül diyorlar neme güleyim
Ağlamak şanıma geldi neyleyim
Ellerin çiçeği allı yeşili
Şu benim çiçeğim soldu neyleyim
Bir haber gelmedi Kenan ilinden
Uçtu m'ola gövel turnam gölünden
Havfım ayrılıktır korkum ölümden
İkisi de birden geldi neyleyim
Kara yazılmıştır yazılarımız
Arş-alaya çıktı sızılarımız
İrili ufaklı kuzularımız
Firkati bağrımı deldi neyleyim
Ulu sular gibi sözüm çağlayan
Mahrum kalmaz özün hakka bağlayan
Yar bitirmiş yana yana ağlayan
Akıbet başıma geldi neyleyim
Pir Sultan Abdal'ım kırklar yediler
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Yediler de bir keşiğe kodular
Onlar verdiğini almaz dediler
Şu bana verdiğin aldı neyleyim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Neyleyim (Bir Daha Yüzünü)
Bir Daha Yüzünü Görmeyeceksem
Kör Olsun Gözlerim Gözü Neyleyim
Saçını Okşayıp Sevmeyeceksem
Kırılsın Ellerim Eli Neyleyim
Adını Anmayan Dili Neyleyim
Sana Olan Aşkım Bir Heves Değil
Seviyorum Seni Elimde Değil
Senden Başkasına Verirsem Meyil
Taş Olsun Bu Kalbim Kalbi Neyleyim
Adını Anmayan Dili Neyleyim
Dünyayı Verseler Değişmem Sana
Sensiz Ben Sarayı Tacı Neyleyim
Bana Hayat Veren Can Veren Sensin
Sensiz Ben Olmayan Beni Neyleyim
Adını Anmayan Dili Neyleyim
Kaynak: Yılmaz Tatlıses

Neyleyim (Çekilmez Oldum Bu Ara)
Çekilmez oldum bu ara
Belimi büküyor hasret
Diyorlar sabret
Her yalnız uyandığımda
Alıyor bir telaş beni
Gittiğinden beri
Issız gelir bu şehirler
Uzaklıklar artık bana bana yeter
Birde sen böyle yapma yar
Yalnızlık bana çok ağır
Çok zor geliyor
Neyleyim yarim olmayınca
Yalnızlık bana fermandır
Neyleyim yarim olmayınca
Sevdaya düşmek haramdır
Neyleyim yarim olmayınca
Ölürüm vakit tamamdır
Neyleyim yarim olmayınca
Yaşayamam ki

Sayfa 75

Neyleyim Bayramı Yar Olmayınca
Ömrüm gelip geçti hep boran hep kar
Gülmedi kaderim görmedim bahar
Gönlümde çekilmez aşk yarası var
Neyleyim bayramı yar olmayınca
Ayrılık acısı arkadaş olmuş
Günlerim dert ile acıyla dolmuş
Gönlümde yeşeren çiçekler solmuş
Neyleyim bayramı yar olmayınca
Kaynak: Rüzgar Kuzey

Neyleyim Ben Böyle Yari
Neyleyim neyleyim ben böyle yari
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yar bulabildim
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım
Elimi atmadık daller mi kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Gerek aleyhime gerek lehime
Bana söylenmeyen diller mi kaldı
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Neyleyim Dünya Malını
Hü dedem çağırdım gerçek erlere
Pirim var n'eyleyim dünya malını
Çünkü varacağım kara yerlerdir
Ölüm var n'eyleyim dünya malını
Hazreti Ali'yi gördüm batında
Zülfikar elinde Düldül altında
Erenler yanında pirler katında
Malım var n'eyleyim dünya malını
Gönlümü gönderdim dünya dolaşa
Gökten kısmet yağıp kullar üleşe
Pirim Ali ile Hakk'a ulaşa
Ali'm var n'eyleyim dünya malını

Kaynak: Leyla Tuna
www.ezgidiyari.com
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Sayfa 76

Gönlümü gönderdim neye erecek
Gönül ile güzel Hakk'ı bulacak
Hakk'ın divanına doğru varacak
Yolum var n'eyleyim dünya malını

Hal bilir insana derdim açarım
Yiğit köprüsünden korkmaz geçerim
Merdin kasesinden zehir içerim
Namerdin tasından balı neyleyim

Pir Sultan Abdal'ım biçare fakir
Mümin bahçesinde bülbüller şakır
Muhammet Ali'nin alnında balkır
Nurum var n'eyleyim dünya malını

Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
Namerdin tasından balı neyleyim

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Neyleyim Feleğin İhmal İşini
Neyleyim feleğin ihmal işini
İçirir her zaman sem bize bize
Alnımız bir tan günü çavmadı
Daim yoldaş oldu gam bize bize
Kişver gününün de yayı yassıldı
Aşkın kileleri doldu esildi
Kime yar dedimse ağyar kesildi
Her dem refik olur kem bize bize
Yüküm gamdır karalıyım karalı
Yandı ciğer paralıyım paralı
Yar elinden yaralıyım yaralı
Vermedi rakipler em bize bize

İçim kan ağlıyor yüreğim yasta
Derdim çok büyüktür diyemem dosta
Ruhum tedirginse bedenim hasta
O zaman serveti malı neyleyim
Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
O zaman serveti malı neyleyim
Kaynak: Behram Altunal

Neyleyim Gönül Senin Elinden 1
Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terkettim sılayı dönemem gayrı
Ey Ferrahi yandım yar ateşine
Neler gelir gariplerin başına
Ağlayarak gelme mezar taşıma
Uyanıp da sana gülemem gayrı

Rakipler set çekmiş araya bilmem
Kimden em düzelim yaraya bilmem
Neyleyim ol kaşı karaya bilmem
Nisbetle çekiyor dem bize bize

Kaynak: Aşık Ferrahi

Bu sefil Ruhsati sana kul oldu
Yana yana ateşine kül oldu
Sevdana düşeli yedi yıl oldu
Dinini seversen dön bize bize

Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terk'ettim sılayı dönemem gayrı

Kaynak: Aşık Ruhsati

Gönül ben sırrına eremedim ki
Gonca gonca güller deremedim ki
Arz'eyledim yari göremedim ki
Ne olur sonumuz bilemem gayrı

Neyleyim Gardaşım Söyle
Yeşermiş ağaçlar çiçeğe dönmüş
Bülbülü ötmeyen gülü neyleyim
Yıkılmış yuvası ocağı sönmüş
Baykuşun öttüğü dalı neyleyim
Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
Baykuşun öttüğü dalı neyleyim
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Neyleyim Gönül Senin Elinden 2

Musa ile o yar Tur'a çekildi
İsa'da göründü dara çekildi
Muhammed Ali'de sırra çekildi
Yitirdim o yari bulamam gayrı
Bulunmaz alemde menendi dengi
Görünse orduyla eylesem cengi
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Bir güle aşığım başkadır rengi
Yabani gülleri yolamam gayrı
Der Ferrahi yare haber salarken
Gayrı ağlar oldum ben de gülerken
Yar aşkından dertli dertli çalarken
Sazım düzen tutmaz çalamam gayrı
Kaynak: Aşık Ferrahi

Nezük (Ellere Mi Kaldın)

Sayfa 77

Nice Bu Hasret-i Dildar
Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
Yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım
Görmedim gönül yüzünü ah u figan etmedeyim
Kapladı bu nar-ı firkat hüsn ü gam al u demi
Korkarım hacre kadar böylece suzan olayım
Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi
Ger dilersen Yusuf u asa bend-i zindan olayım

Oktap belinde çıktım hava soğudu
Aradım Sivas elini Nezük yoğ idi
Eninde sonunda edeceğin bu muydu
Ellere mi kaldın kız kara gözlüm

Lütfi'yim bülbül gibi gülşende feryat eyledim
Vuslat-ı yar ile ancak şad-ı handan olayım

Oktap boğazından bir posta çıktı
Vidalı kelepçe kolumu sıktı
Cıngıllı'nın Hüseyin evimi yıktı
Ellere mi kaldın kız kara gözlüm

Nice Dolaşayım Ben Şu Alemi

Nic'oldu (Yine Ilgın Ilgın)
Yine ılgın ılgın seher yeller esince
Bulutlar kaynaşır bülbül nic'oldu
Şah İmam'a beli diyen gaziler
Sürülen tarikat erkan nic'oldu
Erenler meyl'etmez bunda yalana
İçi süver olup dışı gülene
Evvel ikrar verip sonra dönene
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu
Bek imiş kurulmaz feleğin yayı
Ezelden soyunmuş aşıklar bayı
İki dinli yüze gülücü devi
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu

Kaynak: Kazancı Bedii

Nice dolaşayım ben şu alemi
Gönlüm geze geze sevdigar oldu
Ne bir haber geldi ne de bir selam
Bir şahin bakışlım inkisar oldu
Şu yalan dünyayı neyler niderim
Ta ezelden böyle imiş kaderim
Bir gün eksik değil gam ve kederim
Bize gam kasavet her gün yar oldu
Şu yalan dünyadan usandım doydum
Düştüm arkasına gönlüme uydum
Çıktım gurbet ile bir güzel sevdim
Sevdası sineme yadigâr oldu
Der Said'im ben gönlümü düşürdüm
Gurbet ilde hem aklımı şaşırdım
Çoktan beri elem keder taşırdım
Sılaya varmaya namus ar oldu
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Er değildir er nefesi tutmayan
Arıtıp kalbini temiz etmeyen
Özünü rızaya teslim etmeyen
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu
Pir Sultan'ım ihlas çağır pirine
Yerler gökler inler ah u zarına
Müminler çıkınca hak divanına
Münkir olanların hali nic'oldu
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Nice Günler Nice Devran
Nice günler nice devran geçirdik
Dünya bize oldu düş yavaş yavaş
Çıkmaya başladı ümidi kestik
Her işten elimiz boş yavaş yavaş
Gelmek gitmek elde olaydı biraz
Asla bu dünyaya etmez idim naz
Yağdı birden bire etti bembeyaz
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Sayfa 78

Sinem dağlarını kış yavaş yavaş

Esenledim dünyam seni

Der Zülali felek benle elleşti
İhtiyarlık ayağıma dolaştı
Yaşım altmış yetmişlere ulaştı
Döküldü ağzımdan diş yavaş yavaş

Dün ü gün ederdim zikir
Kılar idim Hakk'a şükür
Ecel geldi bizi okur
Esenledim dünyam seni

Kaynak: Aşık Zülali

Ben bir derviş idim dostum
Haktan yana oldu kastım
Ecel tuzağına bastım
Esenledim dünyam seni

Nice Sevdiğimi Aldın Elimden
Nice sevdiğimi aldın elimden
Gayrı ben tutarım yas kara toprak
Bülbülü ayırdın gonca gülünden
İsterisen bana küs kara toprak
Bizlere de zülmun dilinde ise
Mahsadın gözümün selinde ise
Eğer hükmüm senin elinde ise
Getir urganını as kara toprak
Düşmanları çoktur sahibsiz kuşun
Ey yaslı Emrah'ım başladı kışın
Eğer doyacaksa çamurun, taşın
Beni de bağrına bas kara toprak

Nice Yıllar Ömür Sürdüm
Nice yıllar ömür sürdüm
Onca ağlayuban güldüm
İşte ecel sana geldim
Esenledim dünyam seni
Sürdüm ömrümü geçirdim
Canım hazrete uçurdum
Ecel şerbetin içirdim
Esenledim dünyam seni
Yürürüdüm sağ selamet
Takdir eyledi melamet
Ecel kıldı hoş melalet
Esenledim dünyam seni
Gelen geçermiş n'idelim
Gelin ahrete gidelim
Bu fenayı terk edelim
Esenledim dünyam seni
Hayr u şer ettiğim işler
Ol görünen türlü düşler
Bitti bu kamu teftişler
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Yaranlarım kardaşlarm
Hakk'a layık yoldaşlarım
Esen kalsın razdaşlarım
Esenledim dünyam seni
Ey Yunus Emre biçare
Özün tutgıl doğru yare
Ölüme yoğ imiş çare
Esenledim dünyam seni
Kaynak: Yunus Emre

Niceler Dünyaya Gelir De Gider
Niceler dünyaya gelir de gider
Üç beş gün dünyada kiralanmalı
Birden bir insanı alır da gider
Derde derman bulup çarelenmeli
Küçükler boy alır büyükten kapar
İnancı ne ise hep ona tapar
Bir kere affetsen bir daha yapar
Suçlu suçu ile karalanmalı
Papur sazı ile beraber gezer
Gurbet hasretliği bağrımı ezer
Duygusuz yaşamak gaybete benzer
Ayış yazmak için yaralanmalı
Kaynak: Abdullah Papur

Niceleri Gitti De Fizan Ellere
Niceleri gitti de fizan ellere
Duygulanmadın ardından o ellere
Sen giderken döndüm ben akan sellere
Bir noktaya düşen bin yağmur misali
Binerken trene gözlerim ırmaktı
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Sayfa 79

Gün boyu sensizliğine yaş bıraktı
Belki döner diye yollarına baktı
Melul melul bakan bir mağdur misali

Aşık olan aşık Hakkın tellalı
Niçin inanmazsın ey insanoğlu
Dört kapı kırk makam beyanda yolu

Bir teselli uydurmuşum sen gidince
Şiirler yazıyorum elim değince
Dökülüyor kaleme sözler hazince
Efkar ile avunan gurur misali

Üç noktadan aldı dersin haberi
Her gün çağırıyor Muhammet Ali
Emanettir size incitmen bari

Kaynak: Engin Namlı

Niçin Ağlamayım Niçin Gülmeyim 1
Niçin ağlamayım niçin gülmeyim
Deli gönül bir sevdaya bağlandı
Özü şirin sözü şirindir yarin
Gamzesi yok kaşı yaya bağlandı
Yürüdükçe eda verir özüne
Kudret sürmesini çekmiş gözüne
Taramış zülfünü dökmüş yüzüne
Zannedersin bulut aya bağlandı
İrfani'yem yeni buldum bir devlet
Sakın yadlarınan eyleme ülfet
Eskiden kalmadı mihri muhabbet
Şimdi gönül taze yare bağlandı
Kaynak: Kamber Yıldırım

Niçin Hep Ağlarsın
Niçin hep ağlarsın beller bükersin
Ne arzu edersin ne olsa gönül
Bülbül gibi hazin diller dökersin
Gülden mi istersin bir buse gönül
Cihana mı sığmaz devletin varın
Hesaba mı gelmez kazancın karın
Dünyayı verseler yoktur kararın
Hem Bağdat istersin hem Bursa gönül
Ya şahinşah olur sürersin devran
Gah hakan olursun gahi Süleyman
Zülali der böyle fikren hayalen
Sezadır efsane denilse gönül
Kaynak: Aşık Zülali

Niçin İnanmazsın
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Her daim geziyor onun yolunda
On İmamı zikrediyor dilinde
Sorarlar nizamda mahşer yerinde
Hemen seyrediyor cümle cihana
Sırrın vermiş olmuş deli divana
Göçüp gidececeğiz göremez daha
Burada söyliyek sözlerin azı
Kimi gıybet eder kimi garezi
Hakka doğru sever pek azdan azı
Hulusi'yem arzuhalim Allah'a
İnandım ezelden kandım Vallaha
Allah'tan olmuştur bulmam bahane
Kaynak: Aşık Hulusi

Niçin Yanıma Gelmezsin
Niçin yanıma gelmezsin
Halim hatırım sormazsın
Zalim Allah'tan korkmazsın
Söyle bana derdin nedir
Ya bu şivekarın nedir
Ben ağlarım zari zari
Yaktı beni aşkın narı
Gel iki gözümün nuru
Söyle bana derdin nedir
Ya bu şivekarın nedir
Kaynak: Vasfi Akyol

Nida (Bir Nida İle Canımı)
Bir nida ile canımı canana
Mihman eyledim dost kaldım da geçtim
Etme ahüzarı varma püyana
Şivan eyledim dost yandımda geçtim
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Sayfa 80

Bir nida ile dost hakka varalım
İhvanlar ceminde mürid olalım
Himmetten ikrardan bir pay alalım
Divan eyledim dost kandım da geçtim

Koy senuv nenev bilsin
Her kız bir yigidindi

Bir nida ile dost zikri semahlar
Yakın oldu bize cümle ıraklar
Oturmuş postuna himmetin paylar
İhvan eyledim dost aldım da geçtim

Peştemaluv al eyle
Görüsuv helal eyle
Peştemaluv itende
Sen beni dellal eyle

Bir nida ile her sırrı gerçeği
Hakikat şehrine serer her şeyi
İkrar iman ile dost Larende yi
Liman eyledim dost kondum da göçtüm

Bağlantı

Kaynak: Aşık Larendeli

Ninarom (Penek Türküsü)

Bağlantı

Kaynak: İbrahim Terzi

Ninna Ninna
Ninna ninna nininna ninnana ninina
Ninna ninna nininna ninna da ninina

Penek'i gezdim geldim ninarom ha ninarom
Suyunu süzdüm geldim uzun boylu çırnarom
Penek'in kalasına ninarom ha ninarom
Adını yazdımgeldim uzun boylu çınarom

Ördek suya dal da gel (Ninna na ninina)
Yardan selam al da gel (Ninna da ninina)
Yar selamı vermezse (Ninna na ninina)
Tut kolundan al da gel (Ninna da ninina)

Penek'in kalasıyam ninarom ha ninarom
Dibinin lalesiyem uzun boylu çınarom
Penek'te bir yar sevdim ninarom ha ninarom
Ben onun kölesiyem uzun boylu çınarom

Ninna ninna nininna ninnana ninina
Ninna ninna nininna ninna da ninina

Penek'in yollarına ninarom ha ninarom
Su dolar göllerine uzun boylu çınarom
Ele hasret kalmışam ninarom ha ninarom
O yarin kollarına uzun boylu çınarom
Kaynak: Ferman Baba

Ninay Ninay Naz Hanım
Kaladan baharam men
Cüt verver taharam men
Yar bulağa gelende
Su ollam aharam men
(Bağlantı)
Ninay ninay naz hanım
Çık eyvana gez hanım
Evimize konağ gelip
Şeker şerbet ez hanım
Peştamaluv ibindi
Men seni sevdim indi
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Gidiyom bayır bayır (Ninna na ninina)
Gülü dikenden ayır (Ninna da ninina)
Ateşine ben düştüm (Ninna na ninina)
Yanıyom cayır cayır (Ninna da ninina)
Ninna ninna nininna ninnana ninina
Ninna ninna nininna ninna da ninina
Karanfil oylum oylum (Ninna na ninina)
Geliyor selvi boylum (Ninna da ninina)
Selvi boylum geç burdan (Ninna na ninina)
Şen olur benim gönlüm (Ninna da ninina)
Kaynak: Münevver

Ninni (Bebeğimin Babası Kartal)
Bebeğimin babası kartal anası yıldız
Bebeğimi doğurmuş bir güvercin kız
Ninni bebeğim uyu
Uyku insin gözüne
Ninni yiğidime gül kokuluma
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Anası vermiş bebeğimi bir sepet gül içinde
Kralın kapısına koymuş fesleğenler içinde
Kralın üç güzel kızı oyalar işlerlermiş
Birisi gökyüzünü birisi ay dedeyi
En küçüğü de benim minik yiğidimi
Ninni güzel bebeğime
Nurlar insin ellerine
Uyusun da büyüsün bebeğim
Getirsinler ayağına
Girit'in zeytinyağıyla
İstanbul'un papatyasını
Bebeğim uyuyuversin
Dişleri de çıkıversin
Kaynak: Kleoniki Dzuanaku

Niyazım (Beyhude Ye Usta)
Beyhude ye usta çırak ne lazım
Bulduğunu yemiş etmiştir hazım
İş görene dünya dolu levazım
Beş vakitim çalışmaktır niyazım

Sayfa 81

Yanıma gelsin de anası ölenler
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam
Anamın mezarını koyun bir düze
Ne deseler derler anasız kıza
Düğünde bayramda gelirse bize
Anama anama şişkin anama
Niyazi gideli düşkün anama
Höğürüyor Niyazi'nin ineği
Dağılacak kardeşimin tüneği
İyi kötü bekliyordu binayı
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam
Anamın mezarını koymuşlar uca
Bakıyon mu bana ettiğin güce
Nice adam yedin kademsiz peçe
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam

Ne kimsenin üçü ne beşindeyim
Ne kimsenin varlığı peşindeyim
İşim benim ile ben işimdeyim
Beş vakitim çalışmaktır niyazım

Kaynak: Kamil Karanfil

Kimsenin canına malına kıymam
Bir iş yapmadımsa o günü saymam
Beyhude yaşayıp aymazlık yapmam
Beş vakitim çalışmaktır niyazım

Niye böyle dargın bakarsın
Sen beni sözümde durmaz mı sandın
Hatırın hoş olsun birin bin olsun
Yalınıza sabah olmaz mı sandın

Sıhhat varken darlık çekmez çalışan
Aklı olup fikri ile barışan
Ustamdan kalmıştır bana bu nişan
Beş vakitim çalışmaktır niyazım

Haldan bilenlere hayran olurum
Gönülden sevene kurban olurum
Sen birin bulmuşsun ben de bulurum
Bu gönül bir güzel bulmaz mı sandın
Güzeller güzeli bulmaz mı sandın

Kumara içkiye meylimi vermem
Kahvehanelerde zaman öldürmem
İlhamiyim hiç halimden yerinmem
Beş vakitim çalışmaktır niyazım

Niye Böyle Dargın Bakarsın

Karacaoğlan der ki böyle olmasın
Arada engeller murad almasın
Sana senden olmuş benden olmasın
Herkes ettiğini bulmaz mı sandın

Kaynak: İlhami Arslantaş
Kaynak: Karacaoğlan

Niyazi Türküsü
Örenler örenler yıkık örenler
Niyazi'yi yetiştirin tirenler
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Niye Çattın Kaşlarını
Niye çattın kaşlarını
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Sayfa 82

Bilmiyom yar suçlarımı
Ben ölürsem saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli

Kaynak: Muhlis Akarsu

Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem de mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli

Niye inkar ettin sevmedim diye
Gapıdan geçerken göz etmedin mi
Helkeler kolunda suya giderken
Çeşmeye gel diye el etmedin mi

Kaynak: Neşet Ertaş

Niye Demediniz (Gün Olur Da)
Gün olur da sabrın senin
Taşar niye demediniz
Beden gitse bile ismin
Yaşar niye demediniz

Niye İnkar Ettin Sevmedim Diye

Bu gönlümü bir güzele bağladım
Duvarın dibine çöktüm ağladım
Yarın bayram diye gına yolladım
Bayramım garalı sen etmedin mi
Kaynak: Kanber Çınar

Niyet Ettim (Gelecem Göle'm)

Dost dostun olur uğuru
Tez geçer bahar yağmuru
Aşıklar yarine doğru
Koşar niye demediniz

Nasıl ki gurbette dilek tutmuşum
Niye ettim sana gelecem Göle'm
Senin hasretinle yanıp durmuşum
Niyet ettim sana gelecem Göle'm

Pir elinden dolu içen
İçip de serinden geçen
Ateşten gömleği biçen
Coşar niye demediniz

Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm

Kemteri yaşar çağları
Pas tutmuş gönül bağları
Sevgi denizi dağları
Aşar niye demediniz
Kaynak: Ozan Kemteri

Niye Felek Beni Yardan Ayırdı Loy Ayırdı
Niye felek beni yardan ayırdı loy ayırdı
Şu alemin güzelinden bana ne vay bana ne
Gönlüm kan ağlıyor sinem yaralı vay yaralı
Eller gülüp eğleniyor bana ne vay bana ne

Yıllar önce senden ben ayrı kaldım
Eşimden dostumdan hep ayrı oldum
Hasretlik babında kendimi buldum
Niyet ettim sana gelecem Göle'm
Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm
Acıyla birlikte çok ezgiler derdim
Senin hasretinle kendimi yordum
Dün gece rüyamda hep seni gördüm
Niyet ettim sana gelecem Göle'm
Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm

Kolay mıdır bir güzelin sevdası vay sevdası
Ondan ayrı gurbet elde kalması vay kalması
Tükenmiyor şu gönlümün yarası vay yarası
Eller gülüp eğleniyor bana ne vay bana ne

Kemal Yıldız işte bu benim derdim
Ömrümün çoğunu gurbete verdim
Sevgi odağında hep seni gördüm
Niyet ettim sana gelecem Göle'm

Akarsu dumanlamazlar derdimi vay derdimi
Nasıl tarif edem kendi kendimi vay kendimi
Güldür dedim felek yıktı bendimi vay bendimi
Ben ağladım felek gülmüş bana ne vay bana ne

Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm
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Niyneyim (Hotaz Başım Eğer İken)

Nöbet Tuttum (İsterim)

Hotaz başım eğer iken
Zülüf döşe değer iken
Gören boynun eğer iken
O günler geçti niyneyim

Nöbet tuttum pencereyin altında
Kış günüydü hastalandım kaldımda
Bir başörtü birde hırka saldımda
Fakir diye vermediler neyleyim

Kınalıydı ağca elim
Zeykirden geçerdi yelim
Baldan tatlı idi dilim
Ağıdan içti niyneyim

Bu çileyi çeke çeke pes dedim
Deli gönlüm bu sevdayı kes dedim
Ya öldür kulunu yada as dedim
Veyahut yanına gelmek isterim

Okumadan yazar iken
Mürekkepsiz süzer iken
Elden ele gezer iken
Ayağa düştü niyneyim

Ağaç olsam yaprağımı dökmezdim
Baykuş olsam viran yerde ötmezdim
Kız ben sana nasıl gönül vermezdim
Yar senin yoluna ölmek isterim

Emri Hudam karar duttu
Iğraladı halkı yuttu
Güzel idim çirkin etti
Çarkıma sıçdı niyneyim

Bakarım dağların erimez karı
Düşürdün kalbime ateşle narı
Ben mi yazmışıdım kötü kaderi
Artık kollarında ölmek isterim

Aşık Meryem der ki n'oldum
Emri Hakdan iyi bildim
Fikir deryasına daldım
Akıl da şaşdı niyneyim

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kaynak: Aşık Meryem

Novruz Novruz Bahara

Nuh'un Gemisine Bühtan Edenler
Nuh'un gemisine bühtan edenler
Yelken açıp yel kadrini ne bilir
Ol Süleyman kuş dilini bilirdi
Her Süleyman dil kadrini ne bilir

Novruz novruz bahara
Açır növruz bahara
Novruz gelir yaz gelir
Neğme gelir saz gelir

Arap atlarında olur fırkalar
Kimi sarhoş yürür kimi ırgalar
Gübreliğe inip konan kargalar
Has bahçede gül kadrini ne bilir

Gün çıhır saçlı gızla
Uzun saçaglı gızla
Bağçamızda gün olsun
Gün gelsin her gün olsun
Bağçamızda gül olsun
Gül üste bülbül olsu

Dünya benim diye zenginlik satan
Helal ekmeğine haramlar katan
Sonradan sonraya beyliğe yeten
Zalim olur el kadrini ne bilir

Növruz günü yaz olar
Gırh kötük de az olar
Novruz novruz bahara
Güller güler bahara
Novruz gelir yaz gelir
Neğme gelir saz gelir

Nuranım Nuran (Kaşların Kara)

Kaynak: Karacaoğlan

Kaşların kara gözlerin ela
Bu nasıl sevda yalancı dünya
Nuranım Nuran Nuranım Nuran
Seni kimlerden soram

Kaynak: Ramazan Gafarlı
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Güzelsin güzel yoktur üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne
Nuranım Nuran Nuranım Nuran
Seni kimlerden soram
Kaynak: Abbas Sütçü

Nurdağı (Benim Başım Gibi)
Benim başım gibi başın dumanlı
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Eteğin yemyeşil sürüler otlar
Boranın eksilmez senin Nurdağı
ölümün ilacı sende aranmış
Lokman karış karış seni taramış
Ölümün ilacı ne çok zorumuş
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Dertliler dermanı senin belinde
Canlara can vermek senin gülünde
Yoksullar barınır senin kolunda
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Nerden aldın sen bu büyük muradı
Eteğinde ölüm otu varidi
Lokman senin için büyük yar idi
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Taşının başında baykuşlar öter
Dertlilerin yolu sırtından geçer
Zarına Berat'ta olmuştur duçar
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Kaynak: Aşık Berati

Nurhak Semahı
Bismi Şah Allah Allah
Hü Allah Hü eyvallah
Secde haktır Adem'e
Seyrangahız aleme
El ele el Hakka dedik
Geldik bu deme
Kursanlar tığlanıp gülbenk çekildi
Gaflet uykusundan uyana geldim
Dört kapı sancağı anda dikildi
Üryan büryan olup meydana geldim
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Evvel eşiğine koydum başımı
İçeri aldılar döktüm yaşımı
Erenler yolunda gör savaşımı
Can baş feda edip kurbana geldim
Ol deme uyandı bahtın çerağı
Rehberim boynuma bend etti bağı
Üç adım ileri attım ayağı
Koç kurban dediler inana geldim
Dört kapı selamın verip aldılar
Pirin huzuruna çekip geldiler
El ele el Hakka olsun dediler
Henüz masum olup cihana geldim
Pirim kulağıma eyledi telkin
Şah-ı Vilayete olmuşuz yakın
Mezhebim Ca'fer-i Sadık-ül-metin
Allah dost eyvallah peymana geldim
Yüzüm yerde özüm darda durmuşam
Muhammed Ali'ye ikrar vermişem
Sekahüm hamrini anda görmüşem
İçip kana kana mestane geldim
Yolumuz on iki İmam'a çıkar
Mürşidim Muhammed Ahmed-i Muhtar
Rehberim Ali'dir sahip-Zülfikar
Kulundur Şahi ya divana geldim
Kaynak: Şahi Muhyiddin Abdal

Nurhak Semahı (Yeldirme)
Şah-ı merdan hüruc etti
düldüle oldu süvari
Mazlumun carına yetti
Ali'm saldı zülfikarı
Bir Hacı Bektaş var idi
Ali misali yar idi
Mürkirler görmez kör idi
Yürüttü cansız duvarı
Muhyiddin kaynadı taştı
Gel beri gel tanrı dostu
Bu idi sözümün kastı
Haktan ayrı görme yari
Kaynak: Şahi Muhyiddin Abdal
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Nurhak`ın Güzel Kızı
Nurhak`ın güzel kızı Güley Güle Güley can
Saldın içime sızı Güley Güle Güley can
Yar derdinden ölürüm Güley Güle Güley can
Ayırırlarsa bizi Güley Güle Güley can
Hurhak`ın dumanı var ...
Gönlümde gümanım var ...
Ne benim yüzüm güldürdü ...
Ne yarin imanı var ...
Bahçede yüzün görem ...
Deste deste gül verem ...
Aramızda dağlar var ...
Ben sana nasıl gelem ...
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Ben bahar bekleriken Nuriyem
Ah başıma neler geldi Nuriyem
Sen kayada duramazsın Nuriyem
Güvercin vuramazsın Nuriyem
Nice naz cilve yapsan Nuriyem
Gönlümü kıramazsın Nuriyem
Ay fistana fistana Nuriyem
Ne edtim de darıldın sen bana
Seni bunca severken Nuriyem
Neçin vardın sen ona Nuriyem
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Nuri Ahmet Nesli İmamda Kaldı
Hem söyleyim hem de beyan edeyim
Nuri Ahmet nesli imamda kaldı
Hakikat sırrını ayan edeyim
Kırkların mekanı pünhanda kaldı
Gör sual içinde sual sorarlar
Aşkın tarağıyla seni tararlar
Per kanattır se noktayla ararlar
Pe-ka-ja-ça ile harfanda kaldı
Kırsak yezitlerin bağrın taşını
Akıtsınlar gözden kanlı yaşını
Eğer sorar isen Şahın Başını
Yedi oğul kesen Rahban da kaldı
Nurumuzdan halkeyledik İsa'yı
Firavuna nisbet verdik asayı
Eğer sorar isen Turi Musa'yı
Yazılıpka nutki İmran da kaldı
Daimi kemterim hikmet arisi
Hatmolüben geldi beytin gerisi
İsmail'e inen koçun derisi
Ol Emrü Ümmiye Sultan'da kaldı
Kaynak: Aşık Daimi

Nuriyem (Fistan Biçtim Dar Geldi)
Fistan biçtim dar geldi Nuriyem
Kış gecti bahar geldi Nuriyem
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