Qanna Qazaq Y rlar / K sa Kazak Y rlar

Âdetler ve bayramlarla ilgili olmayan çe itli
janrlarda (tür) lirik folklor mahsulleri de çok
geli mi tir. Bu janrlar n aras nda önce ve geni
surette kazak y rlar yay lm . Her Kumuk
Türkünün yüre)ine fevkalâde tesir eden y rlar
hakk nda unu söyleyebiliriz, ki elbette, en ba ta
kazak y rlar arumak gerekir. Gerçekten de, kazak
y rlar ndaki güçlü ruh, keskin fikir, mana, e i
bulunmaz gibi keskinle mi sanat, insan hayran
etmektedir. E)er Kumuk halk iirlerini alt n
bileziklere e görürsek, kazak y rlara onun elmas
demek uygun dü erdi. Nice yüz y llar n içinde
kazak y rlar , yüz defa de)i se de, say s z Kumuk
kahramanlar n n yürek s rlar n n sihirli saz olup,
halk n n ya ay mm en ehemmiyetli yanlar n tasvir
eden sanat hazinesi olup, onun sevgisini ve
yang n n , iç ve d ya ay n , yüre)inin geni li)ini
ve özgürlü)ünü, fikirlerinin derinli)ini, "Fakir olsam
da, esir de ilim!" diyen kazak erlerin k vanc n ,
bunlar n hepsini de kazak y rlar büyük bir ustal k,
beceriklilikle tasvir ederek gelmi .
K sa kazak y rlar imdiye dek ç kar lan
kitaplarda belli bir tasnife tabi tutulmadan verilmi .
Bu, anla lmaz bir durum de)il, çünkü bu y rlar n
konular n n belirlenmesi, mümkün de)ilmi gibi
çetin ve kar k bir i tir. K sa kazak y rlar n

birle tiren özellikler, onlar ay ran özelliklerden
daha güçlü. Bunlar n tümünü birden "kazak y rlar "
ad alt nda toplaman n sebebi nedir diye sorulacak
olursa, buna k saca öyle cevap verilebilir: mertlik,
özgürlük, namus. Ama bu ahlâkî özellikler, hayatta
türlü hâllerde tezahür eder. 3 te bu aç dan bak ld ) nda, özgürlük, mertlik ve namus hakkmdaki
fikirler, kazak y rlar n n baz lar nda " öyle ölmek
gerek" diye do)rudan söylenir, baz lar nda kazak
eri sava ta gösterilir; baz lar nda onun karde i,
yolda , sevgilisi ile olan ili kilerinden fikir ç kar l r;
ço)unda fakirlik, yaln zl k, zulüm ile ilgili meseleler
dile getirilir; bu y rlar n hepsinde nesillere nasihat
veya vasiyet varsa, onlar n baz lar nda da bu fikirler
as l fikrin yerini tutuyor ve böylece kazak y rlar ,
halk n felsefe y rlar oluyor. Bunun için burada k sa
kazak y rlar n konular bak m ndan herhangi bir
bak mdan tasnife tabi tutup belli bir düzene
koymak, çok zor olmakla birlikte, genel konulara
göre grupland rmay da gerekli görüyoruz. Bu
gruplar n ve gruplar n içindeki y rlar n s ras ,
kazaklar n cemiyetteki rollerinde ve durumlarmda
yüz y llar boyunca ola gelen de)i iklikleri de, ona
ba)l olarak kazak y rlar ndaki de)i meleri de göz
önüne serme)e yard m eder diye umuyoruz.

QAZAQ ED3N, ER ED3N I "KAZAK D N, ER D N"

--

Sen, qazag m, atlanma)a süygende,
S ganaqlar buzup, alay yel sald n,
Ç gas lar sat p busa, mal da ald n.
Ta burundan sen, qazag m, tay haydap,
Çhzburundan busa da) y lq haydap,
Ç narlardan at gözenler i letdin,
3çinde çal bedevler ki netdin.
Minegenifi ay tuyaql at d ,
Gezeygenin Çerges tavnu art d ,
Qu çüygenifi Qabart n tüzüdü,
Olca etgenin mayarlan q z d ,
Sen qazaqn qazan nda qaynaygan
Örden gelgen murtad atlar ba d ,
Otba nda sen qazaqn oynaygan
Gürcü q zdan tuvgan küldey uvaq ya d .
1 Ta burun: Bir yer ad.
2 K zburun: Bir yer ad .
3 Kabart : Kabart halk .

-1Sen, kaza m, atlanmak istedi inde,
Çisintileri bozup, öyle yol sald n,
Ç kas lar sat yorsa, mal da ald n.
Ta)burun'dan1 sen, kaza m, tay hayday p,
K zburundan2 ise, y lk hayday p,
Ç narlardan at ah rlar i)lettin,
çinde ya s z atlar ki)nettin,
Bindi in ak t rnakl at idi,
Gezdi in Çerkez da n n ard idi,
Ku) uçurdu un Kabart n n3 düzü idi,
E) etti in soylular n k z idi,
Sen kaza n kazan nda kaynayan
Yukar dan gelen dinsizlerin ba) idi,
Oca nda sen kaza n oynayan
Gürcü k zdan do mu) kül gibi ufak çocuk idi.
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-2Aylan p agagan Ana-Terk,
Yagas nda mina tigip olturdum.
Toguz x rl tübegimni qolga al p,
Göndelen gesip yol sal p,
Göndelen - arqa tayav, davlu - yav,
Yav bolsa da qar gelip, uru dum,
Savutlusun men olan öltürdüm,
Çaçl lar n yesir etip geltirdim,
Qarabulaq qatt yavdan xarc ald m.

Dolanamk akan Ana Terk,
K y s nda bina dikip oturdum.
Dokuz façetal tüfe imi ele al p,
M zrak kesip yol aç p,
M zrak, arka destek; kavgal , dü)man;
Dü)man olsa da kar) gelip vuru)tum,
Onlar n silahl s n ben öldürdüm,
Saçl lar n esir al p getirdim,
Karabulak(l ) amans z dü)mandan haraç ald m.

-3Qollar qolga urulsa,
Tavlar tavga tar lsa,
Duv tutgan biyler-xanlar q r lsa,
Tuvmalaym be ler segiz gesilse,
Sen, qazag m, qanl tonav çeçedifi.
Terikler tolup, sel gelse,
Ernevleri bulan tefi gelse,
Yag nlar qalmay q r lsa,
Yag nlarm ald n geçedin!
Yagala gan günlerde,
Tuvra çab p getedifi,
Sen, qazag m, tüyün s rm çeçedifi.

-3Dereler derelere vurulsa,
Da lar da lara u rasa,
Bayrak tutan beyler hanlar k r lsa,
Do makla be)ler sekiz kesilse,
Sen, kaza m, kanl giysiler soyunur idin.
Terik^ rma dolup, sel gelse,
K y lar ile denk gelse,
Yan ndakiler kalmay p k r lsa,
Yan ndakilerini önce affederdin.
Sava) günlerinde,
Do ru ko)turup giderdin,
Sen, kaza m, dü üm s rr n çözerdin.

Tarlans z, qazaq, atga minmedifi,
S ypavsuz xan gübeler giymedin,
Minegenin c gan tüznü börüsü,
Giyegenifi arabiler terisi.
Mehderin bulan, qazaq, sadag fiSadag fin seni görgen murzalar
Salam bergen, gerti ayan pirdir dep,
Saray nn seni görgen biykeler
Aç p girgen, bu da cennet üydür dep.

-4Do ans z, kazak, ata binmedin,
Silmeden han z rhlar n giymedin,
Bindi in C gan düzünün börüsü,
Giydi in )arabiler kürkü,
Yay n ile, kazak, sada n,
Sada n senin gören mirzalar,
Selam vermi), gerçek apaç k pirdir, diye,
Saray n senin gören bey kad nlar
Aç p girmi), bu da cennet evidir, diye.

ERENLER DE EN BULAN ER BOLMAS

ERENLER DEMEKLE ER OLUNMAZ

-5Aylaga arslan çapsa,
Alam art siniri çan bolur;
Aylar bulan günler tutulsa,
Aras na adam baqmas gün bolur,
Yazanaql gübe y rt lsa,
A)ar erler ba) r qaplap yamarm ?
Tuvas z teli ulanlar bolmasa,
Tu mamna tuvra çapma ç darm ?
Tuvas z tuvgan alay arslan er
Alam onun-solun qararm ?
Tu mamna totga alar öcünden
Ç gar can n qara pulga sanarm ?

-5Aylarca aslan ko)sa,
Onlar n art siniri toz olur;
Aylarla günler tutulsa,
Aras na adam olmaz gün olur,
Dayan kl z rh y rt lsa,
Ona erler bak r kaplay p yamar m ?
Koçak deli o lanlar olmasa,
Dü)man na do ru sald rma a dayan r m ?
Koçak do mu) öyle aslan er
Onlar n sa na soluna bakar m ?
Dü)man na paslanan öcünden
Ç kacak can n kara pula sayar m ?

-6Argumaq ariv atlar sesgense,
Aq denizni qar aldmda yuv arm ,
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Yor a güzel atlar irkilse,
Ak denizin kar) s nda dinlenir mi?

Üyde qazaq köp yatsa,
Bellerin gümü bulan qur arm ?
Yagalan bas p, yav gelse,
Bat rlan buvunlar bo arm ?
Tav aralap qo salmay,
Arqalam bavrun q d rmay,
Argumaq ariv atlar ar tmay,
Yat ellege bar p, özün tan tmay,
Atalardan bat r tuvgan ulanlar
Üylerinde yat p turma o arm ?
Ellerin bas p yav gelse
Bat rlan buvunlar bo arm ?

Evde kazak çok yatsa,
Bellerini gümü)le ku)atar m ?
llerini bas p, dü)man gelse,
Bat rlar n eli aya bo)an r m ?
Da aralar na çad r salmay p,
Tepelerin ba r nda gezmeyip,
Yorga güzel atlar yormay p,
Yad illere var p, kendini tan tmay p,
Atalardan bat r do mu) o lanlar
Evlerinde yat p durmak ister mi?
llerini bas p, dü)man gelse,
Bat rlar n eli aya bo)an r m ?

-7Yasavullar görse, ya an p,
Yasanganlar görse, belsenip,
Ya an p, yavga çabar bat rlar,
Yamanlardan qolay eken qatmlar.
Eki yaman bir-birine betle se,
Yarevke söylep, yatarlar;
Eki bat r bir-birine betle se,
Oybolatga oysuz can n satarlar.
Can - ayavsuz, çarx - halsiz,
Çapsa, geser bat rlan bolat .
Çapgan gün aziz can n ayaygan
Yamanlaga Allahn nün nalat !

-7Silâhl lar görse, donan p,
Donananlar görse, canlan p,
Donan p, sava)a ko)ar bat rlar.
Yamanlardan daha iyi imi) kad nlar.
ki yaman bir biriyle çeki)se,
Dalkavuk gibi konu)urlar;
ki yi it birbiriyle çeki)se,
K l ca dü)ünmeden can n satarlar.
Can n sak nmadan, gövde halsiz,
Savursa keser yi itlerin k l c .
Kavga günü aziz can na k yamayan
Yamanlara Allah' n bin laneti!

-8Esgi gönler dabaglansa, em al r,
3t yamanlar masxaran kem al r,
Ellerde huya, quvun de)ende,
3gitler argumaqga yer sal r.
Tuvlar tuvga urulsa,
Tuv tutgan arslan erler q r lsa,
Gök gülleden gözler burulsa,
Külbaylar ülkü tüpge ç rmal r.
Ya ngan bulan qutulmas,
Yaz vlar yazda yetgen son,
Qar turup, Azireyil qat lsa,
Qaçgan bulan qutulurmu ötgen sofi?
Qonaq üyge c y l p, nece de
Qorqaçlar maqtanad r getgen son.

Eski gönler tabaklansa, em al r,
t yamanlar maskaray kem al r,
llerde "vah, tehlike!" dendi inde,
Yi itler yorga ata eyer ba lar.
Bayraklar bayraklara vurulsa,
Bayrak tutan aslan erler k r lsa
Gök gülleden gözler dönse,
Korkaklar çal alt na dolan r.
Gizlenmekle kurtulmaz,
Yaz lar yazda yettikten sonra.
Kar) durup, Azrail sald rsa,
Kaçmakla kurtulur mu geçen sonra?
Konuk evde toplan p, ne kadar da
Korkaklar övünürler gittikten sonra.

-9Sabanl qlar tübü sari saz,
Sargay p, erler girer tübüne,
Saburlar sonun oyla r,
"Sen-men" dese, osal girer kebine.
Ol osallar onlu-tersli bolsa da,
Oçar ta n erkelep-biylep alsa da,
Oybolatlar bir-birine urulsa,
Oyu birden gelip qalar ebine.
Osallar öktem söyler pulundan,
Çayqalar, tüz yürümes yolundan,
Özleni zat da gelmes qolundan
Selpinip, arek çag p, tebine.
Bat rlardan biri taman tügülmü,
Osallan köbüne?!

-9Tarlalar alt sar saz,
Sarar p, erler girer dibine.
Sab rl lar sonunu dü)ünür,
"Sen-ben " dense, zay f girer k lg na.
O zay flar düz ters olsa da,
Oçar ta) na azizleyip alsa da,
Kamalar birbirine vurulsa,
Fikri birden gelip kal r çaresine.
Zay flar övünür pulundan,
Sallan r, düz yürümez yolundan,
Kendilerinin bir )ey de gelmez elinden
Çekilip, geri kaç p tepinir.
Bat rlardan biri tamam de il mi,
Zay flar n ço una?!

-10Çabuvullar çapmay, çalt ozmas,
Çapgan gün canl igitden at da ozmas.
3gitler cayala gan günlerde,
Namlan p can q ynamay, bet tapmas.
Qonaq üyde ullu söyler osallar,
Q ym günde ses ç garmay, pusarlar.
Uru laga uça çabar bat rlar.
Uvuçuna ot al p,

Çaynar na gülle al p,
Ça)ar n dü man na baqd r p,
Çançar ndan qara qanlar aqd r p,
3gitler savutuna saylan r,
Osallar busa ol günde
Qo art na aylan r.
-12Er ç ra) - eki göz,
Er xaznas - gerti söz.
Nala tlar bolsun yalganga,

Hey, Allah m, netgen edim netmege,
Men yesirge, ulay zulmü etme)e?!
B r ng lay davlar sama bolsad ,
Gj l ç mn q z l xumga bileme,
Allah mdan betyar ql q tileme!
Göndelen yatgan olay gök deniz,
Gogaman quruq salsa, boylamay.
Atalardan qoççaq tuvgan ulanlar
Bu günlerde ölmekligin oylamay.
Atalardan qoççaq tuvgan ulanlar,
Bu günlerde q l ç tiyip, davda ölsün,
Oçarlarda maqtanagan qmg r papax qizbaylar,
Q ç tganlar xab p, olay bavda ölsün!

Hey Allah m, ne etmi)tim, ne edecekken,
Ben köleye, )öyle zulüm etmeye?!
Eskisi gibi bari sava)lar olsayd ,
K l c m k z l kumla bilemeye,
Allah mdan yüz ayd nl dilemeye!
Enine yatan )öyle gök deniz,
Gürgen a ac salsan boylam yor.
Babalardan koçak do an o lanlar,
Bu günlerde ölece ini dü)ünmez.
Babalardan koçak do an o lanlar,
Bu günlerde k l ç de ip sava)ta ölsün,
Oçarlarda övünen e ri kalpakl korkaklar,
Is rgan otlar dalay p )öyle bahçede ölsün!

-14Argumaq ariv atlar maqtansa,
Çabuvulda ald n boldum der;
Itelgidey eki qu lar maqtansa,
Havadan itsiz quvlar ald m der;
Atolular maqtansa,
Ayland m da, çüylendim
Qayt p gelip, atayurtum tapd m der

-14Argamak güzel atlar övünse,
Ko)ularda birinci oldum der;
Do an gibi iki ku)lar övünse,
Havadan taz s z ku ular ald m der;
Soylular övünse,
Gezip de dola)t m;
Dönüp gelip, ata yurdumu buldum der.

-15Yar yagalap yürüme,
Omurasa, ölersenYamanlaga ba qo ma,
Yamandan ne görersen?
Yamanga yalmgan yav qalmas,
Yan gan bulan yaman q l ç yan lmas,
Yan safi bolat q l ç yan lar;
Yamz bolup tuvsa da,
Yax ulan tan lar!

-15Yar k y s nda yürüme,
Çökerse, ölürsün.
Kötülere ba) ko)ma,
Kötüden ne görürsün?
Kötüye yaranan dü)man kalmaz,
Bilemekle kötü k l ç keskinle)mez,
Bilersen, çelik k l ç bilenir;
Yaln z olup do sa da,
3yi o)lan bilinir!

-16Elin bas p dü man asger gelse de,
Bat rlar tuvra çabup ölse de,
Hüner ç qmas q zbay erni özünden.
Qan p gelip tiygen gülle köp qolay
Bir osaln onsuz gelgen sözünden.
Nu sözlege yalgan deygen kim bolsa,
Haq lma gerti oyla p qaras n.
Dün'yadag tamin doxtir sav da etmes
Bir q zbayn tilden salgan yaras n.
Oçarlarda qavga etegen erleni
Ay rma) z (zaral bermes!) aras n.

-16lini basmaya dü)man askeri gelse de,
Bat rlar do ru sald r p ölse de,
Hüner ç kmaz korkak erin kendinden.
Ha) p gelip de en kur)un çok daha iyi
Bir zay f n münasebetsiz) sözünden.
Hu sözlere yalan diyen kim olsa,
Akl na gerçek dü)ünüp baks n.
Dünyadaki bütün hekim da iyile)tirmez
Bir korka n diliyle açt yaras n .
Oçarlarda kavga eden erleri
Ay rmay n z (zarar vermez!) aras n .

MUNA HAL GÜNÜ GELD - GÖREY M!
-17Edilleni ald - ölenlik,
Ölenlikde at semirse, göreyik.
Bal ayaqda maqtanagan osallar,
Muna, enni günü geldi, göreyik!
Qay rlaga qara sallar tirelgen.
Nö ge-q l ç q nlar na bilengen;
1 Ölen: çar klar n taban nda kullan lan bir ot çe idi.

TE

MD GÜNÜ GELD , GÖREL M!

-17Edillerin önü ölenlik
Ölenlikte at semirirse, görelim.
Bal kadehinde övünen zay flar,
)te, )imdi günü geldi, görelim!
Kumlara kara sallar dayanm ),
K l çlar k nlar na bilenmi):

Qara nartday erler gerek bu i le)e,
Qara nartday erler bulan bolmasa,
Taqmlangan gümü dey,
Taqtalangan altmday
Haq l bulan sözler gerek bu i le)e;
Haq l bulan sözler bulan bolmasa,
Antlar bulan santiar gerek bu i le)e;
Antlar bulan santiar bulan bolmasa,
Bir-birletip, qaburgasm suvursa,
Arqasmdan qara qanlar çubursa,
Tisin q smas erler gerek bu i le)e!
-18-

Azavlan ald - gök yuv an,
No yerlerde at semirtip, mineyik.
3çgilerde maqtanagan ulanlar,
Muna, enni günü geldi- göreyik!
Saburlar tübü - sari alt n,
Saburga zat yetermi?
Algasagan gi ini i i on bolmas,
Barmaqlarm xapgan bulan sofi bolmas!
-

;

Qay rlaga qara nartlar tirelse,
Qara natrday güçler gerek günlerde;
Qara nartday güçler bulan bolmasa,
Tav xarmansa, talmasday,
Tav tuyaql atlar gerek günlerde;
Ondan da asuv bolmasa,
Nmc r- mc r o, eliva , çiy temir,
Çiy temimi bi laq yimik gesegen
Nmt osmanl q l ç gerek günlerde;
Ondan da asuv bolmasa,
Qaburgas n bir-birli etip suvursa,
Suvlay n qan yerge çubursa,
Qa n-gözün s tmas erler gerek günlerde;
Ondan da asuv bolmasa,
Taq llaga tartgan altmday,
Tazalangan pitat gümü dey
Sözler gerek günlerde;
Ondan da asuv bolmasa,
Xuday m bir epli Allah
Süyüp etgen i idir dep,
:
Tayan p turma gerek günlerdir!
- 2 0 -
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Qaragaylar batar sel gelse, Qara seldey
s g l p yel gelse, Yel teberip, sel tart p,
Qapultundan tü üp ogar batay q. Doslar
- dü man, dü man - dos Qar la p
qama gan günlerde Qayral p kimge tübek
atay q? Qay q bat p, qazaq erler aqgan
son, Talpm p yagasma ç qgan son,
Dü man uçun dosnu üyün y qgan son
Tö eksiz hali neçik yatay q?

Kara hat r gibi erler gerek bu i)lere,
Kara bat r gibi erlerle olmazsa,
A art lm ) gümü) gibi,
Sar renkli alt n gibi
Ak l ile sözler gerek bu i)lere;
Ak l ile sözler ile olmasa,
Antlar ile sözler gerek bu i)lere;
Antlar ile sözler ile olmasa,
Bir bir, kaburgas n savursa,
Arkas ndan kara kanlar ak tsa,
Di)ini k smaz erler gerek bu i)lere.
-18Azak denizinin önü, gök pelin,
Hu yerlerde at semirtip, binelim,
çki meclisinde övünen o lanlar,
)te, )imdi günü geldi, görelim!
Sabr n alt san alt n1,
Sabra bir )ey yeter mi?
Acele edenin i)i iyi olmaz,
Parmaklar n s rmak sonra fayda vermezi
-19Mertlere2 kara hat rlar dayansa,
Kara bat r gibi gelim!

Yoluqganda yoyma süyse yamanlar
Yügürük ala aday yortay q,
Yortganda da quva- gelse hizibiz
Yuldur yürek toqta d r p tutay q.
Qoy de)ende qoymay-zulmu etgen sofi
Qaharlan p qatt bolmas erleni
Üç baylan tamaküge satay q!

Kar) la) nca yok etmek istese kötüler
Yürük atlar gibi ko)al m,
Ko)unca da sürüp gelse izimizi
Titrek yüre i yat )t r p dural m.
B rak dedi inde b rakmay p zulüm ettikten sonra
Öftkelenip kat olmayan erleri
Üç deste tütüne satal m!

-21Gogaman terekleni y gay q,
Olan ör-eni ge süyreyik.
Olan ters butag s ngança,
Tüyeleyin temir tonlar giyeyik!
S r vlardan sas q terler ç qgança,
A ay q da, içeyik, qazag m,
Quruq sal p, bizin olar y qgança!

-21Kay n a açlar n y kal m,
Onlar yukar a)a sürükleyelim.
Onlar n ters buda k nhncaya kadar,
Deve gibi demir kürkler giyelim!
Diki)lerden kokulu terler ç k ncaya kadar,
Yiyelim de, içelim, kaza m,
S r k sal p, bizi onlar y kmadan.

S Z NQAVUM CEPKEN BERSE, TON BERMES

S Z N KAV M CEPKEN VERSE, KÜRK VERMEZ

-22Art - qala, ald - tav,
S g l p gelgen qatt yav.
S g l p qatt yaman yav gelse,
Ol yerlerde ba n suqma yer bolmas.
Ol yerlerde ba n suqma yer bolmasa,
Giygen arivler, "Ba b z bugün olca bolur!"- dep,
S pg r l p olar arek ç qmasm ?
Cavharl tübekleni qolga al p,
Aq bilekden s gan p,
Uvurtuna gülle al p,
Uvuçuna ot al p,
Kapuga art n bek tayap,
Qatt uru up, yav qaytargan qazaqn
Xuday m qazabm tikme süygende,
Titiretip, birden üyün y qmasm ?

-22Ovalar n ard kale, önü, da ,
Topla) p gelen kat dü)man.
Topla) p kat kötü dü)man gelse,
O yerlerde ba) sokma a yer olmaz.
O yerlerde bay sokma a yer olmasa,
Giyinmi) güzeller "Ba) m z bugün e) olur!" diye,
Kaç p onlar uza a ç kmaz m ?
Cevherli tüfekleri ele al p,
Ak bile i s vay p,
A z na mermi al p,
Avucuna ate) al p,
Kap ya s rt n pek dayay p,
Kat vuru)up, dü)man kaç ran kaza n
Attan m gazab n vermek istedi inde,
Titretip, bir gün evini y kmaz m ?

-23Atlan bar alpan-alpan ayaql ,
Erenleri ernin basgan m y ql ,
Avla) at oynatar yer tügül,
Adamlar adam batar el tügül.
Avla) n xumu turpu, ta egev,
Qaqgan bulan argumaqga nal qoymay...
"Bar-bar" - deysen men qazaqga, bar deysen,
Bargan say n ol buzulgur qararu,
Basgan say n onu avla) ça) l ta .
Hara enni men qazagm baraman:
Giyerime y rt lmaygan bekden ber,
Taganma q çg r qaytgan q l ç ber,
Çançar ma q sga sapl sünü ber;
Zmg r-zmg r avuzlugun çaynaygan,
Qamuçu ursa eçki yimik oynaygan,
Q yml günler qar gelgende
Qazagmn ar p yolda qoymaygan,
At gezende qan tamgal qara at bar,
Minme bersen, qazagma sonu ber,
Bayraq bersen bugün ma)a saylap ber,

-23Atlar var yorga yorga ayakl ,
Erkekleri duda n basm ) b y kl ,
Meydan at oynat r yer de il,
Adamlar adam batar il de il.
Ovas n n kumu iri, ta) e e,
.
Kakmakla argama a nal b rakm yor..
"Var var" dersin ben kaza a, var dersin,
Vard kça, o bozulas karanl k,
Bast kça onun ovas çak l ta).
)te )imdi ben kaza n var r m:
Giymem için y rt lmayan sa lam ndan ver,
Takmam için e ri dönen k l ç ver,
Saplamam için k sa sapl süngü ver;
Hak r )ak r gemini çi neyen,
Kamç vurulsa keçi gibi oynayan,
Zor günler kar) geldi inde
Kaza n yorulup yolda b rakmayan,
At ah r nda kan damgal kara at var,
Binmemem için verirsen, kaza na )unu ver,
Bayrak verirsen bugün buna seçip ver,

.

No bayraqn töbelege qaqmasam,

Hu bayra tepelere kakmasam, Benden

Terekleni çay qalmag yeldendir,
Biyleni biy bolmag eldendir.
Biyleni biy bolmag ne bolsun,
Özdenine süygen mal n bermese?
Özdenini özdenli)i ne bolsun,
Biyi bulan tart ganda ölmese?
Özekli suvlar örge aqmas,
Özdenler yaman söz qatmas.
Özdenler özler yaman söz qatsa,
Özleni özden ba n s ylatmas.
Qanatl qaraqu lar uçgan son
Uyas na tügül ese qonarm ?
Qazag m xatarl oq tartgan son,
Biy-özden dep sorarm ?

A açlar n sallanmas yeldendir,
Beylerin bey olmas ildendir.
Beylerin bey olmas ne olsun,
Özdenine istedi i mal n vermezse?
Özdenin özdenli i ne olsun,
Beyi ile tart )t nda ölmezse?
Akar sular yukar akmaz,
Özdenler kötü sözler söylemez.
Özdenler kendileri kötü sözler söylese,
Kendilerinin özden ba) n sayd rmaz.
Kanatl kara ku)lar uçtu unda,
Yuvas de ilse konar m ?
Kaza m belâl okunu çektikten sonra,
Bey özden diye sorar m ?

-25Emençikler tübü sari bal,
3çgen erge a bolsun!
Yete haq ll sav ba lar,
Ya busa da arab zda ba bolsun!
Haq l yoq bo ba larBiy bolmas n, xan bolsun,
Bu dun'yadan bolmaganday tas bolsun!

-25Me)eler alt sar bal,
çen ere a) olsun!
Erer ak ll sa ba)lar,
Genç olsa da hepimize ba) olsun!
Akl olmayan bo) ba)lar,
Bey olmas n, han olsun,
Bu dünyada olmama) gibi yok olsun!

MAL DEY TURUP BA!GETER

MAL DERKEN BA G DER

-26Erenler çapgan say n ba gesmes,
Erenler urgan say n qan tökmes,
Erenler bir de ozdurur, bir de ozar,
Erenler bir de ald r r, bir de alar, '
Tülküleyin yass avlaqda tonalar,
Bö ükleyin salga bölenir,
Gömmek yamuçulaga köklenir,
Gök atlaga yüklenir.
"Mal" dey turup ba geter,
Gede namart dun'yada
Negetine kim yeter?

-26Erkekler her vuru)ta ba) kesmez,
Erkekler her vuru)ta kan dökmez,
Erkekler bir yenilir, biryener,
Erkekler bir ald r r, bir al r,
Tilki gibi düz ovada soyulur,
Be)ik sala belenir,
Gömgök yamç lara kapan r,
Gök atlara yüklenir,
"Mal" derken ba) gider,
Bu namert dünyada
Murad na kim yeter?

Gök ediller edi turusun
Gök denizler edi qonu ufi!
Art ndan gögerdigin iyertip,
Uçarm ken gök quvlan sonas ?

27Gök diller idi durdu un yer,
Gök denizler idi kondu un yer!
Ard ndan ku)unu izletip,
Uçar m ki gök ku ular n sunas ?

Menden al p törde olturgan q zga ber.
Yagalan bas p gelgen yav da bar,
Bir alaga tuvra çapmaq mendendir
Anan ölgür, at y ) l p, yer de avsa,
Yer üstünde bat r qazaq er de avsa,
Süyegimni süyrep almaq sendendir,
Süyegimni süyrep meni almasan,
Geltirip qonaq üyge salmasan,
Qonuravlu qonaq üyün çuv bolsun,
Çerlemerde içer bal n uv bolsun!

al p törde oturan k za ver. ' ilimizi
bas p gelmi) dü)man da var, Bir
onlara do ru sald rmak bendendir
Anan ölsün, at y k l p, eyer de dü)se,
Eyer üstünde bat r kazak er de dü)se,
Cesedimi sürüyüp almak sendendir,
Cesedimi sürüyüp benim almazsan,
Getirip konuk evine koymazsan,
Ç nlayan konuk evin sessiz olsun,
F ç larda içti in bal n a olsun.

Gözünden qanl ya n kepdirmes
Atlangan qazaq erni anas .

Gözünde kanl ya) n kurutmaz
Atlanm ) kazak erin anas .

-28Yarqmah qara ta lar çartlas n,
Yarq çlar bugün ma)a tiymesdey,
Yasavullu barlaqlaga ot tü sün
Yal nlar bugün ma)a yetmesdey. ,
Yarqmal qara ta lar çartlad ,
Yarq çlar gelip gözüm ç gard .
Yasavullu barlaqlaga ot tü dü,
Yal nlar gelip boyum yallatd .
Eki-üç q zbay ara)a ald , aldatd ,
Biri al p taqd boynumdag tübegim,
Yar lgand r sonda arslan yüre)im.
Birleri de xmcal mn taqd lar, Meni de
al p Sayasanga baqd lar.

K r k kara ta)lar çatlas n,
Parçalan bugün bana de mez gibi,
K rdaki ham topraklara ate) dü)sün
Alevleri bugün bana yeti)mez gibi.
K r k kara ta)lar çatlad ,
Parçalan gelip gözümü ç kard ,
K rdaki ham topraklara ate) dü)tü,
Alevleri gelip gövdemi yakt .
ki-üç korkak araya ald , aldatt ,
Biri al p takt boynumdaki tüfe imi,
Yar lm )t r orada aslan yüre im.
Birleri de hançerimi takt lar,
Beni de al p Sayasan 'a bakt lar.
-29Biz atland k, ay, o lanlar, nice de,
Aylar yok kapkaranl k gecede,
Binek at m canlarla denk görüp,
Tatl uykuyu on bölüp,
Akgürgen tepelerinin ba) nda
Kara yeleli ya)l yürük ata binip,
Yamç n , kazak, ak k ra ya bat np,
Öfkesinden yaman tanlar do durup.
Vay, lanet olsun, )öyle bulunmu) mallara,
Kemiklerini sürüyüp koyan sallara.

-29Biz atland q, hayt, ulanlar, nece de,
Aylar yoq tun qaran gecede,
Ala an canlar bulan ten görüp,
Tatli uxunu on bölüp,
Qaraman töbeleni ba nda
Qara yall qart yügürük at minip,
Yamuçunnu, qazaq, aq q ravga batd r p,
Açuvundan yaman tanlar qatd r p,
Adar ay ulay tapgan mallaga,
Süyeklerin süyrep sal p alla)a.
TARTIP ALIP QOYARMIKEN QARA YER

-30Bu dünyada nice türlü er gitmi),
Hayli kalpaklar, çiviye as l , bo) kalm ).
Odalarda çok güzeller üzülüp
Erkeklerin ba)lar nerelerde kalmam )?
Yass tepede k r tay gibi co)turup,
Azrail kime s r k salmam )?
Azrail diyen sayg l melek
Bo) döner mi can alma a geldikten sonra?
Azrail can alabilir mi,
Yaradan Allah mdan sormadan?
Kaza m ona can n verir mi,
Kesesinde barutu kurumadan!

-30Bu dün'yadan nece türlü er taygan,
X yl börkler, çüyge ilinip, bo qalgan.
Otavlarda köp arivler muftay p
Erenleni ba qayda qalmagan?
Yass arqada asav tayday duvlat p,
Azireyil kimge quruq salmagan?
Azireyil de)ens yl malayik
Bo qaytarm can alma)a gelgen sofi?
Azireyil can alma)a bolurmu
Yaratgan Xuday mdan soramay?
Qazag m ogar can n berirmi
Yanç g nda ot-güllesi qorumay!
-31Apas lar yimik tuvgan Tançolpan
Savla berir, dün'yalaga batgmça,
Köp q d rgan, anafi ölsün, qazaq er
Qan s qtatd n, qara yerde, yatg nça.
Tur ular tuvdu busa bat enni
Bat r qazaq öldün busa, yat enni,
Qaragaydan q y p etgen aq tabut
Batmad m , qazaq, seni etine,
Ba alagan ba lar sat v bolur dep,
Aytmad mm , qazaq, seni betine,

ÇEK P ALIR MI K KARA YER?

.

-31Bak r akçeler gibi do mu) Çobanyüd z
I) k verir dünyalara, bat ncaya kadar.
Çok gezmi), anan ölsün, kazak er
Kan ak tt n; kara yerde, yat ncaya kadar.
Yaz s ca geçti ise bat )imdi
Bat r kazak öldün ise, yat )imdi,
Çam a ac ndan kesip yap lan ak tabut
Batmad m , kazak, senin etine,
Ba) yürütenler sat ) olur diye,
Söylemedi mi, kazak, senin yüzüne,

P:

Qartl g qar gelgen anann Qayg lar
bulan y batd n, Aqsaqall bolgan atann
Muna enni esgi avruvun qozgatd n!
-32Yaprag ya l ala qammaqaday/
Butaqlar burma-gümü halqaday,
Yapra) gül çeçekden yaragan,
Butaqlar kökde yulduz sanagan,
Tamurlar tavnu-ta n taragan,
Salqm na san, min asger qonagan
Ba alt n, dosum, tereksen,
As rayman, seni ayayman.
Sen çi meni bir günüme gereksen.
Yüre)in yügürük atn ba day,
Mingenifi qay n qu uday,
Ayr tizden yügünüp,
Aq bilekden s gan p,
Tefiirime tilek tiley yalbarsafi
Bolcall günden ömür uzalmas,
Yaratgan m ba lap yazgan yaz vun
Taxda olturgan paça busa buzulmas
Eki-ekiden qanat yasap uçsa da
Qu qutulmas bolcaldan,
Er qutulmas accaldan.
Accal bizge üç x rlangan bolat oq
Xatir de etmes yeti gen sofi xand r dep,
Yeti gen son urup y )ar at yimik,
Dos-qarda dan kömek bolmas ol günde
Bir arekge qaç p ç gar yat yimik
Dün'ya de)en olay açç denizdir
Gemesi onda kimni batmagan?
Qara yer de)en ax r bir üydür,
Alt n taxdan ayr l p,
Quçaqlap onu kimler yatmagan?
-33Yar q d rgan suv tabar;
Suv q d rgan sal tabar;
Argumaq, ar q busa, yal tabar;
Atolü, yarl busa, mal tabar;
Qarda qalsa, yurt tabar;
Qat n qalsa, er tabar
Tunda turup, süt bergen,
Tun uxusun üç bölgen
Bizin tapgan analar,
Biz öldü dep e itse,
Enni bizden sofirat n,
Y lay-s qtay, kör tabar.
-34Geçelerde çaqs z tavuq q ç rsa,
Bolcals z bizge tanlar qatarm ?
Tanlavlaga bitgen alay q z l til,
Tarl qgan gün ta çaynasa, yutarm ?
Gezegen bulan, yessiz, sütegen,

Ya)l l kar) gelen anan .
Kayg lar ile avundurdun,
Aksakall olmu) baban n
)te )imdi eski hastal n depre)tirdin!
-32Yapra ye)il ala deve elmas gibi,
Budaklar burma gümü) halka gibi,
Yapra gül çiçekten yarat lm ),
Budaklar gökte y ld z saym ),
Kökleri da ta) sarm ),
Serinine çok, bin asker konmu),
Ba) alt n, dostum, a açs n,
Korurum, seni severim.
Sen ki benim bir günüme gereksin.
Yüre in yürük at n ba) gibi,
.
Bindi in kay n ku)u gibi,
Ayr dizden çöküp,
Ak bilekten s van p,
Tanr ma dilek dileyerek yalvarsan
Vadesi gelen günden ömür uzamaz,
Yaradan m ba)ta yazm ) yaz s n
Tahtta oturan padi)ah olsa bozulmaz
ki misli kanat yap p uçsa da
Ku) kurtulmaz vadesinden,
Er kurtulmaz ecelden.
Ecel bize üç kere sivriltilmi) çelik ok
Hat r n say p da vazgeçmez geldikten sonra han diye,
Geldi i zaman vurup y kar at gibi,
Dost karde)ten yard m olmaz o günde
Bir uza a kaç p giden yabanc gibi '
Dünya dedi in öyle ac denizdir
Gemisi orada kimin batmam )?
Kara yer dedi in ahir bir evdir,
Alt n tahttan ayr l p,
Kucaklay p onu kim yatmam )?
-33K y dan giden su bulur;
Su bulan sal bulur;
Argamak at, yorulsa, dinlenir;
Asil olan, fakir ise, mal bulur;
Karde) kalsa, yurt bulur;
Kad n kalsa, e) bulur
Gece kalk p, süt veren,
Gece uykusunu üç kere bölen
Bizi do uran analar,
Biz öldü diye i)itse,
Himdi bizden sonras n ,
Ac ac a layarak, mezar bulur.
-34Gecelerde vakitsiz tavuk ba rsa,
Süresi dolmadan bize tanlar gelir mi?
Damaklara bitmi) öyle k z l dil,
Zaruret günü ta) çi nese, yutar m ?
Benç ile, sahipsiz, sütle en,

.

Atolü yarl busa, nege o ay?
Gön çar ) n götek basgan qulga o ay.
Atolünü yarl d r dep xorlama,
Yan zd r dep köbüme
Bir atlansa, mal tabar,
Mal tapgandoq, es tabar,
Yuvuguna mal berir,
Qarda uçun can berir!
-39Ayt de)ende aytmagan,
At de)ende egevlü-ma aql oqga dönmegen,
Özünü qarda uçun ölmegen,
Yuvugu uçun aziz can n bermegen
Ol çu bir beti qara qat nd r.
Bat rlan söyler sözü alt nd r!
-40Dos üyüne dos tü gen,
Doslaga avur namus i tü gen:
Barmaqçalar satsa, bal bermey,
Barmaqçaga gelgen balga dos toymay.
Geltirçigiz meni bavda arqanl bozumnu,
Biz an balga sat p içeyik!
Dos gelgende tunda turup yagarga
Balavuzun an ç raq etsinler.
Ol günde bizin barlay gelgen köp yaman
Baya) lar bal içe dep getsinler.
-41Oytanlaga bitgen ala otuz tal,
Otunlar bolur olar qurusa.
Otavlarda qalgan köp arivler
Olcalar bolur, çabulsa.
Tavlardan tabun atl lar çubursa,
Ald na tü ürmüken a)as ?
A)alar giygen gök gübe,
Yaravkeler tartar onu togas n.
Togalar n buzup, oq tiyse,
Y larm ken qazaq erni anas ?
Tartsa, bolat, may r lmay, çort s nmas,
Q y n gelmey, namart yürek s nalmas.
Q y nlar gelgen günlerde
Anada day heç bolmas.
Anada - ala göznü nürüken!
Anada lar bir-birinden ayr lsa,
Gertiley, q yamatn günüken!
Tav tüplege süyrep etgen salam qo
Qazaq erge saray üyden nesi kem?
Salatlar sal p etgen aq boza
Qazaq erge bal içkiden nesi kem?
Q y nlar gelgen günlerde
Erenleni ba lap tutgan yuvugu,
Anada dan ol yerlerde nesi kem?!

Soylu ki)i fakir olsa, neye benzer?
Deri çar na çarp k basan kula benzer.
Soyluyu fakir diye horlama,
Yaln zd r diye alay etme,
Bir atlansa, mal bulur,
Mal bulur bulmaz, ak l bulur,
Dostuna mal verir,
Karde)i için can verir!
-39Söyle dedi inde söylemeyen,
At dedi inde e eli ba)akl oka dönmeyen^,
Öz karde)i için ölmeyen,
Dostu için aziz can n vermeyen
O ki bir yüzü kara kad nd r.
Bat rlar n söyledi i sözü alt nd r!
-40Dost evine dost gelmi),
Dostlara a r namus i) dü)mü):
Yüzükler satsan, bal vermiyor,
Yüzü e gelen bala dost doymuyor.
Getirsenize benim ba da urganl bozumu,
Biz onu bala sat p içelim!
Dost geldi inde gece kalk p yakma a
Balmumundan onu çera etsinler.
O günde bizi izleyip gelen pek çok kötü
Onlar bal içiyor deyip gitsinler.
-41Derelere biten ala otuz sö üt,
Odun olur onlar kurusa.
Odalarda kalan çok güzeller
Cariye olur, ya malansa.
Da lardan sürü atl lar ko)tursa,
Önüne dü)er mi ki a as ?
A alar n giydi i gök z rh,
Dalkavuklar çeker onun tokas n .
Tokalar n delip, ok de se,
A lar m ki kazak erin anas ?
Çeksen de çelik, kopar lmaz, çat diye k r lmaz,
Belâ gelmeden, namert yürek s nanmaz.
Belâlar n geldi i günlerde
Karde) gibisi hiç olmaz,
Karde), ela gözün ) d r!
Karde)ler birbirinden ayr lsa,
Gerçekten, k yametin günüdür!
Da diplerine sürüyüp yap lan saman çad r
Kazak ere saray evden nesiaz?
Malt konup yap lan ak boza
Kazak ere bal içkiden nesi az?
S k nt gelen günlerde
Erkeklerin önde tuttu u arkada) ,
Karde)ten o yerlerde nesi az?

1 E)eli ba akl ok: Ucu e)e gibi yap lm ve kuyru)una ba ak tak lm ok olmal .
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Qapiyal sözge qaruv yoq,
Qaytar p aytgan söznü dam yoq,
B rt nadan ç qgan yelge toqtav yoq,
Bulgan p aqgan suvga tamv yoq,
Tuvacaq yoq, tuvgan yoq,
Art mdan iyerçenim da) yoq.
Art mdan iyerçenim bolsaken,
Xuday ma ayt p barma davum yoq.

Kafiyeli söze engel yok,
Tekrar tekrar söylenen sözün tad yok,
F rt nadan ç kan yele yat )mak yok,
Bulan p akan suya dinmek yok,
Do acak yok, do mu) yok,
Ard mdan taraftar m da yok.
Ard mdan taraftar m olsa idi,
Tanr ma arz edecek davam yok.

AR VLER BULAN BATIRLAR

GÜZELLER LE BATIRLAR

-43Argumaq ariv atlar-er körkü,
Alt nl sadaq - bel körkü
Arivler s gan p qulluq etse- üy körkü
Arivler bulan bat rlar
Özler bir üylerde yara r.
Arqada eki yasav yasasa
No bat r m pay n alma tala r.

-43Arg amak güzel atlar, er güzelli i,
Alt nl sadak, bel güzelli i,
Güzeller çal ) p kulluk etse, ev güzelli i
Güzellerle bat rlar
Kendileri bir eve yara) r,
Tepede iki bat r kar) la)sa,
Hu bat r m pay n almak için sava) r.

-43-

-43Güzellerle bat rlar
Aras nda güçlü davas var.
Yürüyünüz, güzeller, mollaya varal m,
Yürüyünüz, biz kad lardan soral m.
Yürüyüp varm ) kad lar n üstüne..
O kad lar kitap aç p bakm ):
lleri bas p, dü)man gelse,
ki de al ete ini yukar kald r p,
Dirse inden bileklerini kan edip,
O bat r m pay n alma a çal ) r.
Güzeller ile bat rlar
kisi de bir odada yara) r.

Arivler bulan bat rlar
Aras nda az v alar davu bar.
Yürü)üz, arivler, mollalaga baray q
Yürü)üz, biz kadilerden soray q
Yürüp bargan qadileni üstüne
Ol qadiler kitap aç p qaragan:
Elleni bas p, yav gelse,
Ekki de al ete)in örge eltip,
Tirseginden bileklerin qan etip
Ol bat r m pay n alma tala r
Arivler bulan bat rlar
Ekkevü de bir otavda yara r.
-44Gemeler tayla yükletip,
Yelkenleni arqanlaga süyretip,
Gemeçiler yaratgandan yel tiler;
Yaratgan ogar yel berse,
Deriyan bavrun yar p yol tiler;
Argumaq ariv hayvan yürüme)e süygende,
Ol hayvann quv tösü qagm r.
Bat r erler atlanma)a süygende,
Yer-savutun küyden al p, tag n r.
Q rda qazaq, üyde arivler qumarsa,
Sen, qazag m meni, qaçan geder dep,
Çar mda tüyme qaçan çeçer dep,
Onlu-tersli e ikleni qaytard m,
S r lg r dep, terezege a sald m,
Goganlarday ala gözden ya sald,m.
-45Yar,q yulduz qar5, turar ayla7a,
Yarl, ulanlar yalç, turar baylaga.
Baylan, baganas, gümü5dür,
Osal erge nece aytsa da bir i5dir...

Gemileri destele yükletip,
Yelkenlerini urganlara çekip,
Gemiciler Yaradan 'dan yel diler;
Yaradan ' ona yel verse,
Deryan n ba

Q z ariv dep, yamanlardan q z alma,
Q z ersi dep yax lardan q z qoyma.
Q z ariv dep, yamanlardan q z alsan,
Ax am yaygan orunlar n c yalmas,
S pat na yüz tükürsefi, uyalmas.
Qonuravlu xomuzunnu qolga ahp,
Qozularday tenlilerin iyertip,
Girip barsan olcan tutgan üylege,
Arslanlaym eki gözün aralt r,
Tatar atday tanavlarm tarsayt r,
Suv y landay yaman tilin quvart r.
Ala busan oîçajan qarap al,
Özünden ullûtaga sorap al,
Olan yax s na zat yetmes,
Yamanma bek çabagan at yetmes.

K z güzel diye, kötülerden k z alma,
K z çirkin diye, iyilerden k z koyma.
K z güzel diye, kötülerden k z alsan,
Ak)am serdi i yataklar toplamaz,
Surat na yüz tükürsen, utanmaz.
Ç ng rakl kopuzunu ele al p,
Kuzular gibi akranlar n toplay p,
Var p girsen han m n n oldu u eve,
Aslan gibi iki gözünü devirir,
Tatar at gibi burun deliklerini açar,
Su y lan gibi kötü dilini a art r.
Alacaksan kad nlar bak p al,
Kendinden büyüklere sorup al,
Onlar n iyisine mal yetmez,
Kötüsüne pek ko)an yetmez.

-46Oyla gan gün oyga tü üp qalganman,
Ters qurganman qomuzumnu çüylerin,
U atmayman u q zlan küylerin.
Sular qaray yan opuraq giygenge,
Yüreklerin ullu tuta süygenge,
Yarl laga bir burlugup qaramay,
Üstü onsuznu kim eken dep soramay,
Yarl n da Allah tala yaratgan,
Ünem qalmas ulay yarl hal bulan!
No q zbaylar u q zlan aidata
Atalardan qalgan aslam mal bulan.
Paçalardan pirkaz sama ç qsad ,
Bar bayl qn ortal qga sals n dep,
Gücü yetgen süygen çaq alsm dep.
Nu q zlar da bay ulanga qarâylar,
Bayl qn bat rl qga sanaylar.
Bayl qn bat rl qdan alam ?
Yarl ulanlar osal, q zbay bolam ?!

-46Gaml günde dü)ünceye dalm ) m,
Ters kurmu)um kopuzumun çivilerini,
Be enmiyorum )u k zlar n n hâllerini:
Hunlar bakarlar yeni giysi giyene,
Yüreklerini ulu tutmak isteyene,
Fakirlere bir dönüp bakm yor,
Üstü kötü olsa kim diye sormuyor,
Fakiri de Allah tealâ yaratm ),
Daim kalmaz )öyle fakir haliyle!
Hu korkaklar )u k zlar aldat r
Atalardan kalm ) çok mal ile.
Padi)ahlardan buyruk ç ksa idi,
Bütün bollu u ortal a sals n diye,
Gücü yeten istedi i kadar als n diye.
Hu k zlar da zengin o lana bakarlar,
Zenginli i yi itli e sayarlar.
Zenginli i yi itlikten al r m ?
Fakir o lanlar zay f, korkak olur mu?!

YAX!ILAR BULAN ÇK ÇSEN

Y LERLE ÇK

ÇSEN
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-47îyilerle içki içsen,
Sarho)lu un iyi olur ay kl ndan;
Kötülerle içki içsen,
Ölünceye dek kurtulmazs n davas ndan.

-48-

-48Kara ayg r kire batt gün,
Bat rlar eyer silâha ko)tu u gün,
F rlay p Terik'ten geçit sald gün,
Geçit geçip, öte yana geçti i gün,
Endazeden ak bilekler s van p,
Kazaktan kanl giysiler ç kard gün...
Biz kendimiz övünmeyip ne edelim,
Evde oturup, rak ballar içti imiz gün.

Yax lar bulan içki içsen,
Esirigin qolay bolur savundan;
Yamanlar bulan içki içsefi,
Ölgünçege qutulmassan davundan.
Qara ayg r layga batgan gün,
Bat rlar yer-turmanga yortgan gün,
Tebinip, Terkden geçiv salgan gün,
Geçiv ötüp, ari yaqga geçgen gün,
Qariden aq bilekler s gan p,
Qazaqdan qanl tonav çeçgen gün...
Biz özübüz maqtam may neteyik,
Üyde olturup, haraq -ballar içgen gün!

SURAYILLARDA BAL ED K
-49-

Suray llarda bal edik,
Suvlarda subaybitgen tal edik
Suray llardag bal b z
Göbek itler gelip urtlad ,
Suvlardag bizin tallam
Asilsizler gelip butad .
Ekilep çapd bizin elibiz.
Köp itler yançgan börübüz,
Biz özübüz da) da
X yl du manlaga bolurbuz!
-50Bir anadan dört edik,
Yalman p yana turgan ört edik,
Gel beri dep, bizin bulan güç s na gan erleni
Üreginden taymas yimik dert edik!
Bugün bizge tavda unqar s zg rd ,
Tüzlerde ana kölge çuv sald .
Ol köllege çüyme bugün qu um yoq,
Aylanam ma)a bugün bar yav boldu,
Alaga söz qatmaga gi im yoq.
Aylanam süyse, azav yimik yav bolsun Meni s ral eki qolum sav bolsun!
-51Analaga biz özübüz ulan edik, q z edik,
C y nlan tat vu edik, tuzu edik,
Tiyi liden gelip bizge söz tiyse, Biz an

Yarl l q, seni üyün y ) ls n Yagama yari yamav sald rd n.
Yan zl q, seni otun gömülsün Yagamn köp q zbayga ald rd n.
Oçarlaga enni ç g p bolmayman Ekev-üçev yagamn al p tebine.
Qonaq gelse, tepsi sal p bolmaymanYarl l q gelme qoymay ebine.

-53Fakirlik, senin evin y k ls n,
Yakama ince yama koydurdun.
Yaln zl k senin ate)in gömülsün;
Yakam çok korkaklara ald rd n.
Oçarlara )imdi ç kam yorum;
kisi üçü yakama yap ) p tepmiyor.
Konuk gelse, tepsi koyam yorum,
Fakirlik çare b rakm yor.

-54Bu dün'yada ald n bolgan baylar bar:
Atalar taymay tulpar at mingen,
Analar xas ton tügül giymegen,
Bu dün'yan ofum-solun bilegen,
Ulanlar bal içkide c y lsa,
Ya ulludan törge ç qma qaramay,
Bayl g n bat rl qga sanamay.
Bu dün'yada hali bolgan baylar bar;
Atalar yabu ala a minmegen,
Analar bir de eltir ton giymegen,
Bu dün'yan onun-solun bilmegen,
Ulanlar bal içgide c y lsa,
Ya ulludan törge ç qma qaraylar,
Ol bayl qn bat rl qga sanaylar.
Bayl qn bat rl qdan alam ?
Yarl ulanlar osal, q zbay bolam ?
Aman Allah, bizge buyruq busaken:
Bayl qm ortal qga sals n dep,
Bat rl q bulan har kim als n dep!
Ç gar edi beren miskin ulanlar
Kiselerin bas p-t g p alagan.
Yere girsin q z l çar q q zbaylar,
Günü gelse, qatm yimik bolagan!

-54Bu dünyadan eskiden geçmi) zenginler var;
Babalan tökezlemeyen tulpar at binen
Analar iyi kürk olmasa giymeyen,
Bu dünyan n sa m solunu bilen.
O lanlar bal içikide toplansa,
Ya)ça büyük varken töre ç kmaya bakmaz,
Zenginli ini yi itli e saymaz.
Bu dünyada )imdi baz zenginler var,
Babalan binek ata binmemiyen,
Analar hiç kuzu kürkünden manto giymeyen,
Bu dünyan n sa n solunu bilmeyen,
O lanlar bal içkide toplansa,
Ya)ça büyük varken töre ç kmaya bakarlar,
O zenginli i yi itlik san rlar,
Zenginli i yi itlikten al r m ?
Fakir o lanlar zay f korkak olur mu?
Aman Allah, bize buyruk olursa,
Zenginli i ortal a sals n diye,
Yi itlikle herkes als n diye!
Ç kard hasta miskin o lanlar,
Ceplerini t ka basa alan.
Yere girsin k z l çar kl korkaklar,
Günü geldi inde kad n gibi olan!

YARLILIQDAN YAMAN EKEN YANIZLIQ

YOKSULLUKTAN KÖTÜ M

-55-

-55Sö üt kopuzum, çekip seni akord edeyim,
Ba) mdan geçen hâlimi söyleyeyim:
Biz var idik bir atadan üç o ul,
Üçümüz de karde) de o ul, dost da o ul,
Yaradan m bizi almak istedi i zaman,
kimizi ald , yaln z ben kald m,
Oçarlarda korkaklar kar) s nda hor kald m.
Hey, kötüler, horlamay n yaln z diye1.
Yaln z m diye, ben de size yaranmam1.
Yoksulum diye, ben de size yalvarmam,
Ard n zdan ç k p gelen h rs z m,
çinizi yar p giren bir kurdum!
Kara, dese, kendim yaln z karay m,
Denizlere sal p yusa, ak olmam.
Gerzeli'den e ri ç km ) buda m,
K skaçlara konsam da düz olmam!
Bir beni ki, sevmeyenler var idi,
Yaradandan bana horluk gelmese,
Ba)kalar ndan hiç korkum yok idi!
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Tal xomuzum, tart p seni küyleyim,
Bir ba mdan getgen haini söyleyim:
Biz bar edik bir atadan üç ulan,
Üçübüz de qarda da ulan, dos da ulan.
Yaratgan m bizin alma süygende
Ekibizni ald , yan z men qald m,
Oçarlarda q zbaylaga xor qald m.
Hey, yamanlar, xorlamag z yamz dep!
Yan zman dep, men de sizge yal nman,
Yarl man dep, men de sizge yalbarman!
Art g zdan tü üp gelgen uruman,
3çigizni yar p girgen börümen!
Qara dese, özüm yan z qaraman,
Denizlege sal p çaysa, aq bolman.
Gerzeliden q ng r ç qgan butaqman,
S gançaga salgan bulan tüz bolman!
Bir meni çi süymeygenler bar edi,
Yaratgandan ma)a xorluq gelmese,
Ba galardan bir qorquvum yoq edi!

YALNIZLIK

Meni bulan hali Edil de yav, el de yav,
Meni bulan hali qarda da yav, dos da yav,
Meni bulan erten tuvgan gün de yav,
Ax amlatgan meni bulan ay da yav!
Bar s da meni bulan yav bolsun Xatarl eki qolum sav bolsun!
3çgeri M ç g da qar yavsa,
3ç-içinden ç )a eken ouvugu.
3nilerin a)alar öltürse,
Yat gi iler bola eken yuvugu.
Purusçunu eki ögüzü tas bolsa,
Aman, onu temirlerin tot basar.
3nilerin a)alar öltürse,
Olan posagasm, heyler, yat basar.
Meni Allah m,-netgen edim- sa)a da,
Nulay q y n etme bugün ma)a da?!

Bana )imdi dil de dü)man, il de dü)man,
Benimle )imdi karde) de dü)man, dost da dü)man,
Benimle sabah do an güne) de dü)man,
Ak)amleyin benimle ay da dü)man1.
Hepsi de benimle dü)man olsun;
Belâl iki elim sa olsun.
çeri M ç )'ta1 kar ya sa,

-56Yafi z görüp yax erkekni xorlama,
Yan z görüp yax erkekni zarlama!
Yan z görüp yax erkekni xorlasan,
Yax erkek pay n al r on busa.
Yax erkekni namusuna tiymegiz!
Yax erkek köpür bolup salmsa,
Onu üstünden taptap ötüp yürüme)iz!
Söyleme)iz ol asilge söz sayaq!
Qanatlar sari alt ndan bolsa da,
Biydayaqga burnun urmas yabalaq.

-56Yaln z görüp iyi erke i horlama,
Yaln z görüp iyi erke e eziyet etme!
Yaln z görüp iyi erke i horlarsan,
yi erkek pay n al r gücü yerinde ise.
yi erke in namusuna de meyiniz!
yi erkek köprü olup koyulsa,
Onun üstünden bas p geçip yürümeyiniz!
Söylemeyiniz o asile sözü serserice!
Kanatlan san alt ndan olsa da,
Zümrüdüankaya burnunu vuramaz puhu ku)u.

-57Emenleni tübü bez bolsa,
Egevsüz balta gesermi?
Erleni eki yügürügü bolmasa,
Ol yamzn günde gönlü ösermi?
Belinde oybolat bolmasa,
Bir anadan be ev-altav tuvmasa,
Yan z m dü man boynun gesermi?

Me)elerin dibi kal n olsa,
E esiz balta keser mi?
Erlerin iki yürü ü olmasa,
O yaln z n günde gönlü olur mu?
Belinde k l c olmasa,
bir anadan be) alt karde) do masa,
Yaln z m, dü)man boynunu kesebilir mi?

çinden ç karm ) so u u.
Karde)lerini a alan öldürse, t .
Yabanc lar olurmu) dostu.
Sabanc n n iki öküzü yok olsa,

Aman, onun demirlerini pas basar.
Karde)lerini a alar öldürse,
Onlar n n e)i ini, hey, yabanc basar.
Benim Allah m, ne etmi) idim sana da,
Höyle cefa etmek için bugün bana da?I

-58Gelimlerifi gök ormanday bolsa da
Art ) ndan art üylerifi tolsa da,
Az g nn art n oylap xapmasan,
Ç gar na gelirinni tapmasan,
Tutulgan havun seni qutulur,
Ya avluqnu oyla a tur, bilip tur.

-58Gelirin gök orman gibi olsa da,
Fazlas ndan arka evlerin dolsa da,
Az n sonunu dü)ünmeden yemezsen,

.
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Bir butaqga eki laçin qonarm ,
Biri erkek biri tisi bolmasa? Yada
busa, atas va ulam, Yada busa,
ini bulan a)as ?
-60Ayt vlarda ayt v bar,
Olturup, toy eterdey,
Ayt vlarda ayt v bar,
Suvuq gün terleterdey!
1 M ç g : Çeçenistan.

Giderine göre gelirini bulmazsan,
Tuttu un av n senin kurtulur,

Hayat dü)ünedur, bilip dur.
Bir dala iki laçin konar m ,
Biri erkek, biri di)i olmasa?
Veya babas ile evlâd ,
Yahut da karde)i ile a abeyi?
-60-

Sözlerden sözler var,
Oturup toy ettirir.
Sözlerden sözler var,
So uk günde tereletir!

Sibir Va Tusnaq Y rlar / Sibirya (Sürgün) Ve Hapisane Y rlan
Biz barab z Sibir de)en ellege,
Er ulanlar barsa, qaytmas yerlege.
Salqml ax am Nam sarayga qaytgan son,
Abaylaga bizden salam aytgan sofi,
Q rq qulaçl q saslan quyrugu,
Bir uzaqdan bizge gelgen buyru)u.
Biz, ulanlar, Sibirlege getgen son,
Qayg rmas n bizin uçun, qalganlar,
Qayg r p, bizge yürek salganlar.
Sapar b z q ym tügül t nçl qda,
Er ba na ne i ler gelmey ya l qda!
Çalman p, çalga-ç rga çabu up,
Biz tü genbiz kiri i güçlü tuzaqga.
Qazaq erni qaçma, tayma ebi yoq,
Qarç gaday üyreni ip qalmasa,
Qabanlay n qulaq q s p turmasa.
Qabanlaym qara yüzlü paçan ,
Qayg l bolaken bu Sibiri.
Qantarlangan qolga biraz güç bola,
Buvunlaga buvnay salgan temiri.
Bizge bugün süyünegen erleni,
Qayg lar bulan getsin ömürü!
Ömürübüz getdi oy bulan,
Sari suxari sinip, sari soy bulan.
Biz, ulanlar, Sibirlege getgen son,
Ulanlar y rlay qals n toy bulan!
Terezesine temir çeltir urulgan,
E ikleri aç lmasday s r lgan,
T ya) ndan qaravullar aylangan,
Paq r xalqga yamanl qga saylangan,
Padi ahn hakimleri otlans n,
Üylerini temirleri tatlans n,
Taqs rl ga göre damih etmeygen,
Oyla p, oyu-i i yetmeygen!
Taqs r g z bu nedir dep, soramay,
Uru bats z bir de i ge qaramay,
Aqças köpleni i i ofi bola,
Paq rlaga, incip-yalq p, sofi bola.
3ncip-yalq p, tusnaq üyde yatab z,
Oyla ab z, heç bilmeybiz xatab z!
Bizin görme qarda gelse, dos gelmey,
Har tar qn söyleme)e es bermey.
Ata-ana, qatm, aga-ini dep,
Gelse, gete; gördük, taman, seni; dep.
Tat vlu vaqtide bite sözübüz,
Art ndan qarap qala gözübüz.
-2Soldat na hayran küsmen çald r p,
Mayoruna, deymen, yelken qurdurup,
Men baraman Sibir de)en ellege,
Er ulanlar barsa, gelmes yerlege.
Menden salam aytgay s z
Buzulgur Targu de)en ellege.

-1Biz gideriz Sibirya denen illere,
Er o lanlar varsa, dönmez yerlere.
Serin ak)am Ham saray na1 döndükten sonra,
Ninelere bizden selâm söyledikten sonra,
K rk kulaçl k saslar n kuyru u,
Bir uzaktan gelmi) bize buyru u.
Biz, o lanlar, Sibirlere gittikten sonra,
Kederlenmesin bizim için kalanlar,
Kederlenip bize yürek salanlar.
Seferimiz zor de il, rahatl kta,
Er ba) na ne i)ler gelmiyor gençlikte!
Davran p, çit duvara yap ) p,
Biz dü)mü)üz yay güçlü tuza a.
Kazak erin kaçma a, kaybolma a çaresi yok,
Do an gibi ö renip kalmasa,
Domuz gibi kulak k s p durmasa.
Domuz gibi kara yüzlü padi)ah n
Kayg l olurmu) bu Sibiri.
Banlanm ) kola biraz güç olur,
Bileklere bo umlan p salm ) demiri.
Bize bugün sevinen erlerin,
Kayg larla gitsin ömrü!
Ömürümüz gitti tasa ile,
Sar kuru ekmek yiyip, sar beniz ile.
Biz, o lanlar, Sibirlere gittikten sonra,
O lanlar türkü söyleyip kals n toy ile!
Penceresine demir kafes vurulan,
Kap lan aç lmaz gibi kapanan,
D ) yan ndan nöbetçiler dola)an,
Fakir halk kötülü e seçilmi),
Padi)ah n yöneticileri otlans n,
Evlerinin demirleri paslans n,
Suça göre ceza vermeyen,
Dü)ünüp de, akl fikri yetmeyen.
Suçunuz bu.nedir, diye, sormuyor,
Rü)vetsiz bir i)e de bakm yor,
Paras çoklar n i)i yolunda olur,
Fakirlere, s k nt belâ son olur.
Eziyet çekerek hapishanede yatar z,
Dü)ünüyoruz, hiç bilmiyoruz hatam z!
Bizi görme e karde) gelse, dost gelmiyor,
Her gerekliyi söylemek için ak l vermiyor.
Ana baba, kad n, a abey karde) diye,
Gelse, gider; gördük yeter, )imdi diye.
Tatl vakitte bitiyor sözümüz,
Ard ndan bakakal r gözümüz.
-2Askerine )a)k n kürek çektirip,
Binba) s na, derim, yelken kurdurup,
Ben giderimSibirya denen illere,
Er o lanlar gitse, gelmez yerlere.
Benden selâm söyleyiniz
Y k las Targu denen illere.

1 Nam saray : Devrimden önce Da) stan'da hüküm süren Namhallar n (veya Navhal) saray olmal .

Targular taq yas n ta las n,
Ba lar na tastar sala ba las n,
Qonaq üyge quvnap olar girmesin,
Ç n piyalas n qolga almas n!
Aylan p aqgan aq özen Atl suv,
Quvuraylar biter eken kölden son.
Bir bizin çi atayurtubuz
Boynaqn Al taq yal ki börklü
Bir yamanlar biylermiken bizden sofi?

Targulular kalpa n ats n,
Ba)lar na tülbent örtmeye ba)las n,
Konuk odas na k van p onlar girmesin,
Çini kadehini eline almas n!
Dönerek akan ak rmak Atl suv,
Kuru otlar biter gölden sonra.
Bir bizim, ki atayurdumuz Boynak'
Al kalpakl samur börklü
Bir kötüler al r m ki bizden sonra?

Sibirlerden geldim- siyim yoq,
S ylamp girip ç qma üyüm yoq, Men,
aytmaga, ne çaq da yarl man, Ya
çarx ma yara vlu giyim yoq. .
Tirmenim bar meni, ulanlar, ta yoq,
Ald ng qurda bulan yax d m,
Haligi qarda bulan i im yoq.

Sibirya'dan geldim sayg yok,
Hürmet edilip girip ç kacak evim yok,
Ben, söylesem ne kadar da fakirim,
Genç bedenime yara) r giysim yok.
De irmenim var benim, o lanlar, ta) yok,
Eskiden arkada) mla iyiydim,
Himdi karde) ile i)im yok.

