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Bu tağlar qanday tağlar, 
Taşı bar, tepesi yoq. 
Va'deside turmagen yarnin 
Derdi bar, vefası yoq. 

Gül gunçe-yu, gül gunçe, 
Nimege küydiresen munçe. 
Aldımda bolmadın bir dem, 
Menin könlim açılgunçe. 

Sen qaçan keldin eşikke, 
Men bilib ah urmadım. 
Çıqqadı hilvet tapalmay, 
Oltırıb qan yığladım. 

Eşiğinden ötsem men, 
Dutarinnin avazı. 
Yüregimni küydirgen 
Süygen yarimnin nazı. 

Bir körmedim yarimni,  
Her küni köremen, deb. 
Ümid üzmedim yardan, 
Ölmesem alaman, deb. 

Qaranğı keçe bilen, 
Arığın içi bilen.               
İkki kolim bağlansın, 
Qızlarnın saçi bilen. 

Atası barmiken yarnin, 
Ağası yoqmiken yarnin. 
Munçalar ah uradi, 
Sevgeni barmiken yarnin. 

Yar u yan ötib ketdi, 
Yar bu yan ötib ketdi. 
Yarimnin aytgen sözi, 
Canimden ötib ketdi. 

Men seferge çıqqanda, 
Yar eşigide qalgen. 
"Qaçan kelesen?" deb, 
Qara közge yaş algen. 

Tağlarda tola keklik,               
Men yarim bilen geplik. 
Havlide körişgende, 
Oynab-külişgen tetlik. 

Yar bilen baraymi men, 
Yolıda qalaymi men.             
Köfiil bermegen yarnin, 
Köfilini alaymi men. 

Bu dağlar nasıl dağlar,  
Taşı var, tepesi yok, 
Sözünde durmayan yârin 
Derdi var, vefası yok. 

Gül gonca hey gül gonca              
Niye yandınrsın bunca. 
Yanımda olmadın bir dem, 
Benim gönlüm oluncaya kadar. 

Sen ne zaman geldin kapıya, 
Ben bilip ah etmedim.               
Çıkmak için sükunet bulamayıp, 
Oturup kan ağladım. 

Eşiğinden geçsem ben, 
Dutannın avazı.             
Yüreğimi yandıran 
Sevdiğim yârin nazı. 

Bir görmedim yârimi,                     
Her gün görürüm, diye. 
Ümidimi kesmedim yârden, 
Ölmesem alırını, diye. 

Karanlık gece ile, 
Arığın içi ile                             
İki elim bağlansın 
Kızların saçı ile. 

Babası var mı ki yârin, 
Ağası var mı ki yârin, 
Böyle ah çeker                          
Sevdiği var mı ki yârin. 

Yâr o yana geçip gitti, 
  Yâr bu yana geçip gitti. 
Yârimin söylediği söz, 
Canımdan geçip gitti. 

Ben sefere çıktığımda,                     
Yâr kapıda kalmış.                   
"Ne zaman geleceksin?" diye, 
Kara göze yaş salmış. 

Dağlarda dolu keklik,                            
Ben yârimle sözlü.                      
Havluda görüştüğümüzde, 
Oynayıp gülüşme tatlı. 

Yâr ile varayım mı ben, 
Yolunda öleyim mi ben. 
Gönül vermeyen yârin, 
Gönlünü alayım mı ben. 
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Yar bilen biz ikkavlan,  
Bir mahallede cüf t bölgen. 
Başda va'demiz şunday, 
Heç bir ayrılmas bölgen. 

Men özim kiçik bağda, 
Keklik baqardım tağda. 
Bayveççege sattılar,             
Men qaldim elem-dağda. 

Bu yollarda edeşdim, 
Qanı menin yoldaşım. 
Harıb-çarçab kelgende, 
Suv bergen qarındaşım. 

Suvlar şeldireb aqsa, 
Közimnin nurı deymen, 
Yar üçün ölib ketsem, 
Özimnifi şorım deymen. 

Keçeleri men bardım, 
İtleringe yalbardım.              
Va'de qılıb çıqmadın, 
Za'ferandek sarğaydım. 

Açıq sözni men aytey, 
Tinleb al qulağmge. 
Keçesi men baraym,             
Ahb çıq gülbağmge. 

Taşkenifmin yolıda, 
Savatçası qolıda.                      
Min can bersefı arziydi, 
Sevgen yarnifi yolıda. 

Yardan kelmedi derek, 
Işq otıge sal gen felek. 
Ottızıda yar tutıb,               
Yarge toymagen yürek. 

Âsmandegi yulduznin, 
Şemçirağı barmiken? 
Canım, yüregimni kör, 
Küygen dağı barmiken? 

Ayni ayge ataymi,                
Yarim, seni küteymi, 
Yarim, derdinde senin, 
Âstânende yataymi? 

Şiypançenge çıqsam men, 
Çâr etrafıge qarab. 
Eşiğimden ötgin sen, 
Bülbüller bolıb sayrab. 

 Yâr ile biz ikimiz,                  
Bir mahalde çift olduk,                    
îlk vaadimiz şöyle,                 
Hiç ayrılmaz olduk. 

Ben kendim küçük bağda, 
Keklik bakardım dağda. 
Beyzadeye sattılar,                 
Ben kaldım elemde, dağda. 

Bu yollarda şaştım,                      
Hani benim yoldaşım. 
Yorgun argın geldiğimde, 
Su veren kardeşim. 

Sular şarıldayıp aksa, 
Gözümün nuru derim, 
Yâr için ölüp gitsem, 
Kendi kusurum derim. 

Geceleri ben vardım, 
İtlerine yalvardım. 
Vaat edip çıkmadın, 
Safran gibi sarardım. 

Açık sözü ben söyleyeyim, 
Dinleyip al kulağına. 
Geceleyin ben varayım, 
Çık gel gülbağına. 

Seveninin yolunda, 
Sepetçiği kolunda.                   
Bin can versen değer, 
Seven yârin yolunda. 

Yârden gelmedi haber,                    
Aşk odunu saldı felek. 
Otuzunda yâr sevip,  
Yâre doymadı yürek. 

Gökteki yıldızın,                               
Işığı var mı ki?                    
Canım, yüreğimi gör, 
Yanık dağı var mı ki? 

Ay aya atayım mı,              
Yârim seni bekleyeyim mi, 
Yârim senin derdinden, 
Eşiğinde yatayım mı? 

Yazlığına çıksam ben, 
Dört tarafına bakarak. 
Kapımdan geçsen sen, 
Bülbül olup öterek. 



 

 

U yaq ötedir bir gül, 
Açılıbdır qızıl gül. 
Yarimnin gülzârıde, 
Sayrab yatadı bülbül. 

Sevgen yar, seni boyin, 
Qaçan boladı toyin. 
Bolsa-bolmasa toyin, 
Quçaqlab öpib qoyin. 

Eşikni kette açın, 
Boyınız körib qalay. 
Bir az tâqat qılmiz, 
Hidizge toyıb alay. 

Oynarge hayalim bar, 
Menin yüreğim cüde tar. 
Her vaqt açılmaysen, 
Senifi bir hayalin bar. 

Eşik aldıda turadır, 
Qara kemzül kiyedir. 
Nâzik qıznın bileği, 
Tutmay turıb sinedir. 

Çemen gülzârı bolsam, 
Süygen yarimni korsem. 
Köz aldımda oltırsa, 
Quçağıda can bersem. 

Canim senifi yolıfige, 
Qaçan kirey yanıfige. 
Asla rahmin kelmeydi, 
Mendek sevgen yarifige. 

Evvelden qalgen eken, 
Âşıqlar bolıb yürmak. 
Kelin, yarim, oynaylik, 
Endi yoq qarab turmaq. 

Sa'va değen quşçeni, 
Mahsar bersefi sayraydır. 
Sevdâgernin qızları,              
Aqça bersefi qaraydır. 

Ah, yarim, tezraq kelin, 
Köçelerde este yürin. 
Yolmızda turarmen, 
Almalik baqqa kirin. 

Belend taqqa çıqdım men, 
Yol tapıb tüşermenmi? 
Siznin üçün küydim men, 
Muradge yetermenmi? 

O yana gider bir gül 
Açılmış kızıl gül.              
Yârimin gül bahçesinde 
Ötüyor bir bülbül. 

Sevdiğim yâr, senin boyun 
Ne zaman olacak toyun. 
Olsa da, olmasa da toyun, 
Kucaklayıp öpüverin. 

Kapıyı iyice açın, 
Boyunuzu göreyim. 
Biraz güç veriniz, 
Kokunuza doyayım. 

Oynamaya hayalim var, 
Benim yüreğim çok dar. 
Her vakit açılmıyorsun, 
Senin bir hayalin var. 

Kapı önünde duruyor. 
Kara fistan, giyiyor. 
Nazik kızın beleği 
Tutmadan kınlıyor. 

Çimen bahçesi olsam, 
Sevdiğim yârimi görsem. 
Gözümün önünde otursa, 
Kucağında can versem. 

Canım senin yoluna,               
Ne zaman gireyim yanına 
Asla merhametin gelmez 
Benim gibi seven yârine. 

Evvelden kalmışmış,              
Hep âşık olmak.                         
Gel yârim, oynayalım, 
Şimdi yok bakıp durmak. 

Bülbül denen kuşcağız,              
Gül versen öter.                           
Tüccarın kızları,                   
Akçe versen bakar. 

Ah, yârim tezce gelin, 
Sokaklarda aheste yürüyün. 
Yolunuzda dururum, 
Elmalık bağa girin. 

Yüce dağa çıktım ben,               
Yol bulup iner miyim? 
Sizlr, için yandım ben, 
Murada yeter miyim? 

 



 
Bülbül bolıb sayraymen, 
Yarimnin gülzârıda. 
Mecnun bolıb zarlaymen, 
Yarimnin fiğâmda. 

Bu köçe uzun köçe, 
U yağıge ötmenler. 
Qızını sevgenimni, 
Anasıge aytmenler. 

Asmandan aldım ayni, 
Qoynimge salayyami. 
Aldıda arzım aytıb, 
Hâlini soray yarni. 

Qoltıqlaşıb yürmaqlik, 
Yarimnin tamâşasi. 
Birpes suhbet quraylik, 
Camftni sadağasi. 

Bülbül sayramas boldı, 
Güller açılmas boldı. 
Düşman sözige kirib, 
Yarim qaramas boldı. 

Baramen demediniz, 
Oynaşıb külmediniz. 
Şartınız qızıl alma, 
Tişleşib yemediniz. 

Bevefâ ekendirsiz,             
Kop cefâ ekendirsiz. 
Ayrılmasge sözberib, 
Ayrılgen ekendirsiz. 

Bu âlemge kelib tapgen, 
Menin mehribânımsen. 
Sene qılurmen figan, 
Könil armanı canımsen. 

Bağınızge kirdim men, 
Şef tâlizge toyıbmen. 
Qıyabaqıb qarengiz, 
Öler bolsam öldim men. 

Bağınızge kirsem men, 
Şeftaliniz eceb şahlik. 
Uhleb tüşimde korsem, 
Qara köz, tili tatlik. 

Bağındagi almani, 
Heman hidlesem, yarim. 
Men garib beçâreni,            
Sıra horlamen, yarim. 

Bülbül olup öterim, 
Yârimin gülşeninde, 
Mecnun olup ağlarım, 
Yârimin figanında. 

Bu sokak uzun sokak, 
O yanına geçmeyin. 
Kızını sevdiğimi, 
Anasına demeyin. 

Gökyüzünden aldım ayı, 
Koynuma alayım- yâri. 
Önünde arzımı deyip, 
Hâlini sorayım yârin. 

Kol kola yürümek, 
Yârimin sefası.              
Biraz sohbet etmek, 
Canının sadakası. 

Bülbül ötmez oldu,              
Güller açmaz oldu. 
Düşman sözüne inanıp, 
Yârim bakmaz oldu. 

Varırım demediniz, 
Oynaşıp gülmediniz. 
Şartınız kızıl elma, 
Dişleşip yemediniz. 

Vefasız imişsiniz,               
Cefalı imişsiniz 
Ayrılmamaya söz verip, 
Ayrılan imişsiniz. 

Bu âleme gelmiş olan, 
Benim mihribanımsın. 
Sana eylerim figan,              
Gönül arzusu canımsın. 

Bağınıza girdim ben, 
Şeftalinize doydum ben. 
Biraz bakıp görseniz, 
Ölecek isem öldüm ben. 

Bağınızı girsem ben, 
Şeftaliniz çok dallı. 
Uyuyup düşümde görsem, 
Kara gözlü, dili tatlı. 

Bağınızdaki elmayı 
Hemen koklasam, yârim. 
Ben garip bîçareyi,                 
Hiç horlama, yârim. 



 

 

Bu yerler eceb yerdir, 
Heman heydesek lâzım. 
Bağ içide oltırur,              
Qara saçlik menin yarim. 

Bağmge kirib kördim, 
Alman üzgüdey bopti. 
Şu qız menin sevgenim, 
Alıb qaçgudey bopti. 

Baqqa kirib alma yen, 
Bağnın alması yahşi. 
Yarge yahşi sözni den, 
Yarnin va'desi yahşi. 

Belifüzge bağlaysız, 
Tügmenizni salmaysız. 
Köp ağır künler kördim, 
Aslı hâlim sormaysız. 

Bağında gülinbolsam, 
Eşikde qulınbolsam. 
Heç armanım yoq edi, 
Işkında küyib ölsem. 

Bu yerler güzel yerler, 
Hemen gezmek lâzım. 
Bağ içinde oturur,               
Kara saçlı benim yârim. 

Bağına girip gördüm, 
Elman kopası olmuş.             
Bu kız benim sevdiğim, 
Alıp kaçası olmuş. 

Bağa girip elma yiyin, 
Bağın elması güzel.              
Yâre güzel söz diyin, 
Yârin vaadi güzel. 

Belinize bağlıyorsunuz, 
Düğmenizi açmıyorsunuz, 
Çok ağır günler geçirdim, 
Hâlim nicedir sormuyorsunuz. 

Bağında gülün olsam, 
Kapında kulun olsam. 
Başka arzum yok idi, 
Aşkından yanıp ölsem. 

 

Alma güli naparmen, 
Seni izleb taparmen. 
îzleb seni tapgende                   
On betinden öpermen. 

Taqqa çıqdım tırmaşıb, 
Tarlan atge mingeşib; 
Tarlan atge zülf kerek, 
Şu ükemge ne kerek? 

At bayladım yanğaqqa, 
Hezil qılma boydaqqa. 
Hezil kilsanboydaqqa, 
Südreb keter çarvaqqa. 

Eşik aldı yekke tal, 
Yekke talda kepter bar; 
Kepterni temâşâ qılur, 
Qalem qaşlı zebâlar. 

Atanız attar eken, 
Tügmeniz qatar eken. 
Bu tügmeni yeçgençe, 
Ay banb batar eken. 

Üke, atm kökmidi, 
Kök bedesi yoqmıdi. 
Mene munça karaysen, 
Heç körgenin yoqmıdi. 

Elma gülü naparman            
Seni arar bulurum.             
Arayıp seni bulduğumda 
Sağ yanağından öperim. 

Dağa çıktım tırmanıp 
Konur ata binip,                
Konur ata zülüf gerek             
Şu kardeşime ne gerek. 

At bağladım cevize,             
Şaka yapma bekâra.               
Şaka yaparsan bekâra, 
Sürür gider çardağa. 

Kapının önünde bir dal,                 
O dalda güvercin var, 
Güvercini seyreder,  
Kalem kaşlı güzeller. 

Babanız attar imiş, 
Düğmeniz katar imiş. 
Düğmeyi çözesiye,  
Ay gidip batar imiş. 

Kardeş, atın gök müydü, 
Gökbaş otu yok muydu? 
Bana öyle bakarsın,                
Hiç gördüğün yok muydu? 



 

 

Qaşın qıyalesenmi, 
Çinni piyalesenmi; 
Yortib-yortib oynasen, 
Menden üyalesenmi. 

Barsammene, barsammen, 
Barıb yolda tursammen. 
Yolnı bahane qılıb,                 
Yar qoynıge kirsemmen. 

Tanı üstige tam saldım, 
Üstige balahâne.                     
Yar üstige yar aldım -
Yatışım samanhâne. 

Çarhım gum-gum etedi, 
Tavuşi qoqan yetedi. 
Qoqanliknin qızları               
Qızıl alma atadı. 

Qızıl alma tişlengen, 
Hekke barıb teşlengen. 
Hekke yolı uzaqdır, 
İçgen suvı bulaqdır. 

İçe-içe mest boldım, 
Qızlar bilen dost boldım. 
Qızlar ketdi kır aşib, 
Qırmızı köylek yaraşıb. 
Yaraşgeni qurısın,
 
; 
Öz eliden edeşib. 

Deryâden aqıb kelemen, 
Aylenibu örgilib;                  
Yar, meiıi üyge çaqirgin, 
Sayrayın bülbül bolıb. 

Sayradımu sayradım, 
Sayrab şâhıge qonmadım. 
Ebrişimdey tolğanıb, 
Nâzik beliden quçmadım. 

Qızıl kıya içide              
Qaynldik sizge;                 
Qızıl gülnifi navdesidey 
İyrildik sizge. 

Şişeni zergerge bersem, 
Merverid bolgeymiken? 
Çin könilni yarge bersem, 
Aşna bolgeymiken? 

En belend tağ üstige 
Çıqsa, tüşalmaydi kişi;            
Bir belâsı bolmasa,               
Könil üzalmaydi kişi. 

Kaşını çatar mısın,                         
Çini piyale misin,                
Kıvır kıvır oynarsın. 
Benden utanmaz mısın? 

Varsam ben, varsam ben, 
Varıp yolda dursam ben. 
Yolu bahane edip,                    
Yâr koynun agirsem ben. 

Dam üstüne dam saldım, 
Üstüne hanay                       
Yâr üstüne yâr aldım, 
Yatağım samanlık. 

Tekerim güm güm eder, 
Sesi Hokan 'a yeter, 
Hokanlımn kızları                 
Kızıl elma atar. 

Kızıl elma dişlenmiş, 
Seke seke gitmiş. 
Sekme yolu uzaktır, 
içme suyu bulaktır. 

İçe içe mest oldum,           
Kızlar ile dost oldum. 
Kızlar gitti kır aşıp,           
Kırmızı gömlek yaraşıp, 
Yaraşanı kurusun,                
Kendi elinden uzaklaşıp. 

Irmaktan akıp geliyorum 
Dolanıp, çevrilip                  
Yâr beni eve çağır,              
Öteyim bülbül olup. 

Öttüm de öttüm,                  
Ötüp dalına konmadım, 
İbrişim gibi dolanıp               
Nazik belini kucaklamadım. 

Kızıl yamaç içinde 
Yöneldik size,                
Kızıl gülün filizi gibi 
Büküldük size. 

Şişeyi sarrafa versem, 
Mercan olur mu ki? 
Gönlümü yâre versem, 
Aşina olur mu ki? 

Yüce dağın zirvesine 
Çıksa inmez kişi,             
Bir belası olmasa, 
Gönül kesemez kişi. 



 

 

Almalı baqqa kirib, 
Almada singen qolım. 
Yahşini arzu qılıb, 
Yamandan qalgen könlim. 

Arığından ot aldım, 
Çumçuğıfidan pat aldım. 
Oynamaqqa, külmaqqa 
Âşıq yardan hat aldım. 

Ösmeni qoydım qaşge, 
Yarnin va'desi başqa. 
Ölim bersin kündaşge  
Bir pesde könli başka. 

Alvan ahb dârge sal, 
Saçnı bureb belge sal. 
Algen yarin yaş bolsa, 
Eldeb-suldeb yolge sal. 

Ak daka köylek berme-çi, 
Roperede turma-çi.  
Atam sene bermeydi, 
Köp cânımge tegme-çi. 

Eşik açdım, gül sacdım, 
Seçreb-seçreb össin deb, 
Tar câyimni kefi saldım, 
Mehribânım kelsin deb. 

Româlim uçı saçıq, 
Barsam dervâzen açıq. 
Munçayem şirin eken 
Köz açıb körgen âşıq. 

Elmalı bağa girip,              
Elmada kalan gönlüm, 
iyiyi arzu edip,                
Kötüde kalan gönlüm. 

Arığından ot aldım. 
Serçesinden telek aldım. 
Oynamaya, gülmeye              
Âşık yârden mektup aldım. 

Sürmeyi koydum kaşa 
Yârin vaadi başa                
Ölüm versin kumaya               
Her an gönlü başka. 

Kızıl aLıp dara sal, Saçını 
örüp bele sal. Aldığın yâr 
genç ise, Kandır inandır 
yola sal. 

Ak ipek gömlek verme, 
Karşımda durma.             
Babam sana vermez, 
Canıma pek ilişme. 

Kapı açtım, gül saçtım, 
Sere serpile büyüsün diye, 
Dar yerimi genişeledim 
Mihribanım gelsin diye. 

Başörtüsünün ucu saçak, 
Varsam kapın açık.                   
O kadar da tatlı ki,                
Göz açıp gören âşık. 

 

Ey ükeler, sene aytay, qulaq sal, 
Bu dünyage kelgen ketib baradur. 
Sen özinni endi toğrı yolge sal, 
Ecel tığı candan ötib baradur. 

Ey kardeş, sana söyleyeyim, kulak ver. 
Bu dünyaya gelen göçüp gidecek.           
Sen kendini şimdi doğru yola düşür, 
Ecel oku candan geçip gidecek. 

 

Qaratağdan uçıb ötgen sonalar, 
Arzı hâlim oşa yarge degeysen. 
Aylanay yarimnin qara köziden, 
Pistedey ağzıdan, şirin söziden,     
Qarab turmay, qaddi qâmet, boyıge, 
Elbette yarimge selâm degeysen. 

Namangen alması hil-hil pişibdi, 
Temennâsi bilen yerge tüşibdi, 
Barıb aytgin oşa ten ti balage,               
Zer kâkilim tavanımge tüşibdi. 

Karadağ'dan uçup geçen sunalar, 
Arzu hâlim o yâre söyleyesin. 
Dolanayım yârimin kara gözüne, 
Badem gibi ağzına, tatlı sözüne, 
Bakmayıp boyuna poşuna, 
Muhakkak yaarime selam söylesin. 

Nemengan elması mis gibi pişmiş, 
Temenna ile yere düşmüş.               
Varıp söyle o mert oğlana,           
Altın kakülüm ayağıma düşmüş. 



 
 

 

Dupur-dupur at keledir, 
Askergine balammi?             
Bom-boşgine bağrım tolar, 
Şavqın tutar âlemni. 

Saçın teşleb saf-saf bolıb, 
Yolnı bağlaydı qızlar. 
Her biri bir taraf bolıb,          
Dilni çağlaydı qızlar.  

Asker yiğit qılıngiz, 
Cerengi-yay tarımdı?                
Gül uzatsaqk, yoq demengiz, 
Gülni almaq armıdı? 

Yiğit, qahrıngiz köp yaman, 
Qahratannin zehridey.             
Yar aldıda aman-aman, 
Titreysiz serv bergidey. 

Tal kesgenim yoq edi, 
Taldırdı bilegimni.            
Yar süygenim yoq edi, 
Küydirdi yüregimni. 

Bağban, eşikni açgin, 
Men kirib bağru körey; 
Boyı tal, közi humar, 
Sevgen yârimni körey. 

Açılıb turgen qızıl                    
Gül yüzifiden örgüley. 
Termilib turgen kiyikdek 
Şehlâ közinden örgüley. 

Gunçemidi açılgeni, 
Gülmidi qayrılgeni; 
Va'demiz şundaqmıdi, 
Ölmey tunb ayrılgeni. 

Qış küni avge çıqıb,              
Bedâne körgen barmıken? 
Öz yâriden aynlıb,              
Begane bölgen barmikin? 

Heç kişi mendek seni             
Işqıfi bilen hayranmes. 
Keçesinin aydını                
Kündüz künige ohşamas. 

Yüre-yüre yol azdım, 
Yolda quduq qazıdım; 
U quduqdan suv içmey 
Çanqaqda öleyazdım. 

Dupur dupur at geliyor, 
Asker oğlum mu ki?            
Bomboş bağrım dolar,                     
Şavkı tutar âlemi. 

Saçını salıp, saf saf olup 
Yolu bağlar kızlar.             
Her biri bir taraf olup, 
Gönlü çağlar kızlar. 

Asker yiğit ediniz               
Elbisesi dar mıdır?                    
Gül uzatsak, yok demeyiniz, 
Gülü almak ar mıdır? 

Yiğit kahrınız çok yaman, 
Zemherinin zehiri gibi.              
Yâr yanında aman aman, 
Titrersiniz servi yaprağı gibi. 

Dal kestiğim yok idi, 
Yordu bileğimi.                 
Yâr sevdiğim yok idi, 
Yaktı yüreğimi. 

Bağban kapıyı aç,             
Ben girip bağı göreyim; 
Boyu dal, gözü baygın 
Sevdiğim yâri göreyim. 

Açılmakta olan kırmızı             
Gül yüzünden seveyim. 
Melül melül bakan geyik gibi 
Şehlâ gözünden seveyim. 

Gonca mıdır açılmaya, 
Gül müdür kıvrılmaya, 
Vaadimiz böyle miydi, 
Ölmeden ayrılmaya. 

Kış günü ava çıkıp,  
Bıldırcın gören var mı ki?  
Öz yârinden ayrılıp, 
Yabancı olan var mı ki? 

Hiç kimse ben gibi senin 
Aşkın ile hayran olamaz. 
Gecenin aydınlığı                
Gündüz güneşine okşamaz. 

Gide gide yoldan azdım, 
Yolda kuyu kazdım.                    
O kuyudan su içmeden 
Susuzluktan öle yazdım. 



 

 

Her zaman tamge çıkıb, 
Yârim men senge baqamen, 
Kökregimni zahge berib, 
Tenemge otlar yaqamen. 

Yâr ekensen, bilmedim, 
Dildâr ekensen, bilmedim. 
Keşmiri tilin bilen, Aldar 
ekensen bilmedim. 

Egizqarağaytağda,                    
Suvlar aqadı sayda,                  
Neçağlik yığlab turıbmiz,               
Yâri, biraderimiz kayda?!            
Yekke tal astıda qaynar bulaq, 
Qızgine, nâlişimge salgin qulaq. 

Baş peneleb, köz peneleb, 
Tekken oqnın sanı yoq. 
Yüregimge oq tegibdi,           
Sanı bar, peykânı yoq. 

Qızgine, kayga barasen, yol yaman 
Astıdan derya akar, üsti tümen.             
Bir gepim bar, aytgenim qılma güman, 
Süyib algen yârimni derdi yaman. 

Açıban köksimni yanb 
Körsetalmaymen, üke. 
Körgenimde, köz yaşımnı, 
Tohtatalmaymen, üke. 

Ciyde bulaq çınarı,               
On şahide tuman. 
Könlimni alıb qaçdı 
Meni yârnift humarı. 

Almanı atdıfi aşırıb, 
Pest tepemden tüşirib, 
Âşıq boldınmı mene, 
Româlçemni yaşınb.  

Tıq-tıq etgen dervâzenni 
Çertib ötdim, bilmedin. 
Kesek emes, alma atdı, 
Uykudan uyğanmadm. 

Tereknifi uçginesi, 
Pistenin puçginesi. 
Oynab kelsin toylarge 
Qız balanın kiçkinesi. 

Qaşm qatarma-qatar, 
Atan eyvanda yatar. 
Atannın fe'li qursm, 
Seni nâdânge satar. 

Her zaman dama çıkıp,  
Yârim ben sana bakarım. 
Göğsümü çimene verip, 
Bedenimde otlar yakarım. 

Yâr imişsin, bilmedim, 
Dildar imişsin, bilmedim. 
Keşmiri dilin ile                    
Aldatır imişsin, bilmedim. 

Yüce çamlar dağda,                 
Sular akar çayda,                         
Ne zamandır ağlamaktayız, 
Eşimiz, dostumuz nerde?            
Bir dal altında kaynar bulak, 
Kız, feryadıma ver kulak. 

Baş saklayıp göz saklayıp, 
Değen okun sayısı yok. 
Yüreğime ok değmiş,                     
Sayısı belli, oku yok. 

Kız, nereye gidiyorsun, yol yaman, 
Altından ırmak akar, üstü duman. 
Bir sözüm var, sakın şüphe etme, 
Sevip aldığım yârin derdi yaman. 

Açarak göğsümü yarıp, 
Gösteremem kardeş. 
Gördüğümde göz yaşımı, 
Durduramam, kardeş. 

İğde bulak çınarı,             
Sağ dalında muskası 
Gönlümü alıp kaçtı, 
Benim yârimin humarı. 

Elmayı attın aşırıp,               
Başım üstünden düşürüp, 
Âşık oldun mu bana, 
Yaşmağını gizleyip. 

Tık tık eden kapını,             
Tıkladım geçtim, bilmedin, 
Kesek değil, elma attım, 
Uykudan uyanmadın. 

Kavağın ucu,            
Bademin boşu.             
Oynayıp gelsin toylara, 
Kızların körpesi. 

Güllerin katar katar, 
Baban eyvanda yatar. 
Babanın işi batsın,  
Seni deliye satar. 



 

Almanı yârimge atdım,            
Bir qızıl alma üçün.                  
Altı ay zindanda yatdım, 
Bir beli talma üçün. 

Bir sevgili yâr üçün,              
Lahta qan yutmaq kerek. 
Şişeden tabut yasab, 
Gülden kefen biçmaq kerek. 

Elmayı yârime attım,              
Bir kızıl elma için.                   
Altı ay zindanda yattım, 
Bir beli ince için. 

Bir sevgili yâr için,                     
Tortu kan yutmak gerek. 
Camdan tabut yapıp, 
Gülden kefen biçmek gerek. 



 


