Mönecetler / Münacatlar
Tatar halk eposunun, daha ziyade de "münacat" ve "beyit" gibi özel liro-epik türlerinin tarihî
geçmişlerini incelemeye başlasan facialı bir manzara açıklanır: XX. asırda beyitler sadece bayağı
sosyalizm bakışıyla "seçe seçe" araştırılırken münacatlar genel olarak sanatçı aydın zümrenin dikkatinden uzak tutulmuştur. Bunlar derlenmemiş,
dergi ve kitaplarda yayımlanmamış, bilim yönünden araştırılmamıştır.
Peki niçin böyle olmuştur? Niçin Tatar halkı
lirik destanının bu türlerinden ilmî ve artistik
kamuoyunun dikkatinden tam bir asırdır uzak
kalmıştır.
Bu çetin soruya cevap bulmak için şuna dikkat
etmek gerek: Bizde, XX. asır boyunca hüküm süren
Marksizm-Leninizm ortodokslarmdan birinin dediği gibi, "Din, halk kütlesi için afyondur." İşte bu
büyük olmayan teze dayanarak dine inanma kıvılcımlarıyla sulanmış veya Allahü Teala ismini dile
alan her eseri, halkın gönlünden söküp çıkarmak,
unutturmak,yok etmek için çalışmışlardır. Neticede
Tatar halk edebiyatının gayet özel bir türü olan münacatlar bütün kitap, dergi ve gazetelerden sökülüp
atılmıştır. Bunları derlemek, kaydetmek, yayımlamak ve özellikle de araştırmak tamamen yasaklanır.
Ama halkın tarihî hafızasını bazı tezler, kararlar hatta tam bir ideolojik sistemle de yasaklamak
mümkün değildir. Bu günlerde açıkladığı üzere,
halkı kendi gönlünde, hiç kimsenin bilmediği hatıra
defterinde onlarca, yüzlerce münacat ve onların da
en güzel örneklerini saklamıştır. Hatta şöyle de
denebilir: Münacatlar tam bizim günümüzde Tatar
halk edebiyatının en popüler türlerinden birisine
dönüşmek üzeredir. Bunlar gazete ve dergilerde,
hatta hususi kitap ve külliyatlarda basılmakta,
kasetler vasıtasıyla dağılmakta, radyo-televizyonlarda münacatlarda mahsus programlar yapılmaktadır. Bu günlerde münacatlar belli bir yenilenme,
hatta yeniden doğuş devri geçirmekte ise bu manzaranın da derin tarihî sebepleri daha doğrusu derin
kökleri olmalıdır. Malum olduğu üzere münacatlar
folklorun çok derinden ve çok uzaktan gelen türlerinden birisidir. Hem sadece Tatar halk edebiyatına da has değillerdir, mesela Tacik folklorunda
da vardır, adı da bizimkine pek yakın: "mönacat".
Malumdur ki, münacat sözü Allahu Teala ile
gizli görüşme, dua manasında kullanılır. İnsanoğlu
derinlere, gönlünün derununa gizlediği sırlarını,
düşünce ve niyetlerini Allahü Teala'ya açıp, ondan

yardım, merhamet diler, bu fani dünyanın mihnetlerini hafifletmesini ister, yakarır.
Bazı bilginlerin fikrince, münacatlarm kökeni
ve müstakil bir halk edebiyatı türü olarak şekillenmesi İ

.

Muhteva ve tema bakımından, münacatlar
genellikle şu gruplara bölünmektedir: 1.- Vatanmemleket, ona muhabbet, sıla hasreti. Bu tür
eserlerin esas muhtevasını onların şiir şeklinde
yankılanan adlarıyla da açıklamak mümkündür:
"Ayrıldım İllerimden", "Vatanım Uzak Kaldı",
"Gurbete Giden Adam Münacatı", vs. 2 - Ana ve
çocuk, onların ilişkisi, anasından zamansız ayrılan
çocuğun, daha çok da ananın hasreti, kederi. Bu tür
münacatların da isimleri çok şey ifade eder: "Uzak
Kaldı Aziz Yavrum", "Çocuklarım Çıkmaz Akıldan", "Yavrucağım Sana Sözüm", "Yalnız Ana" vs. 3
- Ömür yaşama ve ölüm hakkındaki düşüncelere
hasredilen felsefi karakterli münacatlar: "Geçer
Ömür", "Esme Rüzgâr", "Aydın Dünyayı Görüp
Doymadım", vs. Görüldüğü üzere bu son tür
münacatlar günlük hayatın, insan ömrünün felsefi
meselelerine bağışlanmışlardır.
Genel olarak, münacatiV Tatar halk
edebiyatmm özel türlerinden birisidir. Bunların

merkezinde hemen hemen her zaman insan kaderi,
hepsinden evveli de onun hayat yolundaki facialar,
kaygı-hasret keder ile sulanmış günleri, ayları,
yılları vardır. Bu bakımdan münacatları Tatar halk
edebiyatmm felsefi bir türü olarak belirlemek de
mümkün. Çünkü bunlarda derin duygular da
mühim bir yer tutar. Yukarıda gösterildiği gibi,
bunlar insan hayatının en kutsal duygularından söz
ederler: Vatan ve memleket sevgisi, ana ile çocuğun
ilişkisi, insan ömrü, ölüm ve hayat hakkındaki
düşünceler. Belki işte bu sebeple münacatlar büyük
yaştaki kişiler, daha ziyade de kadınların gönlünde
saklanmaktadır. Bunlarda sık sık, derin manası olan
soru cümleleri, geleneksel epik formullar, oturaklı
sözler ve cümleler ilk plandadır.
Münacatlar ile daha yalandan ilgilenmek için
şu kitap tavsiye edilebilir: Tatar Halik İcatı, Beyitler,
(Düzenleyenler: Ehmetova F.V., Nadirov İ.N.,
Camalettinova K.B.) Kazan, 1983

TUGAN-ÜSKENİL / DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM VATAN

AYIRILDIM İLLERİMDİN

AYRILDIM VATANIMDAN

Münecetim sizge ulsın, dusım-işim duga kılsın,
Dugalan kabul bulsın, firak buldım tugannardin.

Münâcâtım size olsun, eşim dostum dua etsin
Duaları kabul olsun ayrıldım kardeşlerden.

Ki yafrak yeş gumir iken, butagları bala iken,
Ayırılmak bir bula iken, firak buldım tugannardin.

Yeşil yaprak taze ömür imiş,dallan çocuk imiş
Ayrılmak bir bela imiş, ayrıldım kardeşlerden.

Eya cıygaç, yesin küpmi, tügilgen yafragın küpmi?
Benim tik sağısın yukmı, diyip surıym ben alardin.

Hey ağaç yaşın çok mu, dökülen yaprakların çok mu ?
Benim gibi hasretin yok mu, diye sarayım ben onlardan.

Ağaç başmdagı kuşnın üte gumiri zikir bilen,
Benim gaziz gumirlerim uza türli fikir bilen.

Ağaç kaşındaki kuşun geçer ömrü zikir ile
Benim aziz ömrüm geçer türlü fikir ile.

Ata disem - avırıy başım, ana tisem-tügile yeşim,
Çit illerde - yalgız başım, ayırıldım tugannardin.

Baba desem, ağrır başım, ana desem, dökülür yaşım
Gurbet ellerde, yalnız başım, ayrıldım kardeşlerden.

Çıgıp karıym ben aylarga temAm unbişi citkeçtin;
Kavışular çitin iken, yırak illerge kitkeçtin.

Çıkıp bakayım ben aylara on beşi gelince
Kavuşmak zor imiş, uzak illere gidince.

Haman sayrıy ki gil-gil-gil, cirindin ayırılgan bılbıl,
Ciri yemsiz, suvı temsiz, ayırıldım illerimdin.

Her zaman öter cik-cik-cik yerinden ayrılmış bülbül
Toprağı çirkin, suyu tatsız, ayrıldım vatanımdan.

Sabır itiym, sabır itiym, sabır itmiy nihel itiym,
Sabırsızlık-şaytan figıli, sabırlar iterge kirek.

Sabredeyim, sabredeyim, sabretmeyip ne edeyim
Sabırsızlık şey dan işi, sabırlar çekmek gerek.

Kişi helin kişi bilmes, yana begırim-utı sünmes.
Sagınmaktin kişi ülmes, eceller birmesin bena.

Kişi halini kişi bilmez, yanar bağrım, ateşi sönmez.
Özlemekten insan ölmez, eceller vermesin bana.

TUG AN İL İSİMNEN KİTMES

DOĞDUĞUM YER AKIMDAN GİTMEZ

Münecetim benim bitmes, kegaz ile kalem citmes;
Tugan il isimnen kitmes, sabır birsin gaziz alla.

Münacatım benim bitmez, kağıt ile kalem yetmez
Doğduğum yer aklımdan gitmez, sabır versin aziz Allah.

Münecetim yaza-yaza, kalem tutkan kulım tala;
Küzimdin kanlı yeş aga, y ırak bulganga aralar.
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Ağaçlar yafrak yarganda yeş agaçnın başı bügile;
Künillerim tulıp citkeç, küzimdin yeşler tügile.

Münacatımı yaza yaza, kalem tutar elim yorulur
Gözümden kanlı yaş akar, uzak olunca atalar.

Tugannarım firak bildim, kürişirge yırak buldım;
Sizni kürip süyleşirge akıllardan yaza buldım.

Kardeşlerim, ayrıldım, görüşmeye hasret kaldım;
Sizi görüp söyleşmeye akıllardan çıkar oldum

Tugan yakka küzim tüşse, başımdin uylarım kite;
Yürek begrim yana başlap, tüzerge dermanım bite.

Doğduğum yere gözüm düşse, başımdan düşünceler gider
Yüreğim bağrım yanmaya başlayıp tahammüle
dermanım bile.
Ey kuğu, sen gidersen, benim memlekete varırsan
Kardeşleri görürsen, selam söyle sen bizlerden.

İy akkuş, sin kiter bulsafi minim ilge citer bulsan,
Tugannarnı kürir bulsan, selam eytçi sin bizlerdin.

Ağaçlar çiçek açtığında yaşlı ağacık başı bükülür;
Gönlüm dolup taşar, gözümden yaşlar dökülür.

Yatıp ta yukım kilmiydir, aşasam aşım ütmiydir, Siz
tugannar küz aldımnan hiç bir minutka
kitmiydir.

Yatıp da uykum gelmez ki, yesem açlığım geçmez ki
Siz kardeşlerim, göz önümden hiçbir an gitmez ki.

YIRAK KİTTİ GAZİZ BAŞIM

UZAĞA GİTTİ AZİZ BAŞIM

Bir zaman kiç tısta hırdım, agılgan bulıtlar kürdim.
Kulak salıp tınlap hırdım, çiller ise tünyagındin.

Bir vakit gece dışarıda durdum, yürüyen bulutlar gördüm
Kulak verip dinleyip durdum, rüzgâr esti kuzeyden.

Suradım şul çak ul çilden, ey t heber dip biznin ilden,
Tugan-üsken, gaziz cirden, huşlarıdır dip cannarımnı.

Sordum o anda yelden, söyle haber diye bizim elden
Doğup büyüdüğüm aziz yerden hoş et diye canlarımı.

Tugannarımnı kürdinmi, niçik turalar, bildinmi,
İsenlik alıp kildinmi, kürmedinmi helalimni?

Kardeşlerimi gördün mü, nasıl yaşarlar, bildin mi,
Esenlik alıp geldin mi, görmedin mi helal mi?

Başındagı yavlıgıni, üstindegi külmegini
Ni tüslisin kiygenini, eytçi, zinahar, kürmedinmi?

Başındaki örtünü, üstündeki çömleğini
Ne şekil giydiğini, söyle, n'olur, görmedin mi?

Yeşil külmegin kiygenmi, sarılı külmegin kiygenmi,
Aklı külmegin kiygenmi, bir de kürip kilmedinmi?

Yeşil gömleğini giymiş mi, sarılı gömleğini giymiş mi
Beyaz gömleğini giymiş mi, hiç görüp gelmedin mi?

Biznin ilden eğer issen helalimni isen diseft,
Bebkem isen gine disefi, huşlarnır idi c annarım.

Bizim vatanımızdan eğer esersen, helalime esen dersen
Bebeğim esen, dersen de, hoşlanır idi canlarım.

Hat cibersem barıp citmes, selam eytsem, uçıp

citmes,
Helal yarım kabul itmes cilge uçkan selamimni.

Mektup göndersem varıp gitmez, selam söylesem uçup
gitmez,
Helal yârim kabul etmez yelde uçmuş selamımı.

Hellerin niçik bilirmin, yukıda tüşte kürirmin,
Çitte sargayıp ülirmin, yırak kith gaziz başım.

Hallerini nasıl bilirim, uykuda düşte görürüm,
Yabanda sararıp ölürüm, uzaklara gitti aziz başım.

Kitkende yıladı enkem, yıladı hatınım, bebkem,
Hak tegale üzi çeçken çit illerge rizıklarnı.

Gidince ağladı anam, ağladı kadınım, bebem
Hak Tealâ kendi serpmiş komşu illere rızıklan.

Aşıy idik uynap-külip, bir kabımnı bişke bülip,
Bulırmı iken tagın kürip dünyalıkta bir-biribizni.

Yer idik güle oynaya bir lokmayı beşe bölüp,
Olur muymuş yine görmek dünyada birbirimizi.
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Yazganda kaltırıy kılıym, yıglıy-yıglıy bitti küzim,
Kaldı miken içer suvım yemli çişme buylarında?..

ÇİTKE KITKEN KİŞİ MÜNECETİ

GURBETE GİDEN KİSİNİN MÜNACATİ

Selam ulsın, selam ulsın galemibiznin içine.
Selam sunra kelyam ulsın ulugına, kiçisine.

Selam olsun, selam olsun âlemimizin içine,
Selamdan sonra kelam olsun büyüğüne küçüğüne.

Süzim sizge selam uldı, yüzimni kanlı yeş yudı;
Bu hesretlerni kürgençi, bu garip baş nige tudı.

Sözüm size selam oldu, yüzümü kanlı yaş yuğdu,
Bu hasretleri gören, bu garip baş niye doğdu.

Benim içimdegi hesret yazıp hiç bitecek tügil,
Benim başım kitti indi, kuş uçıp kiteçek tügil.

Benim içimdeki hasret yok olup bitecek gibi değil,
Benim aklım gitti şimdi, kuş gibi uçup gelecek değil

Küzimdegi kan ilen yeş sibirsem de ağıp tüşer,
Tugan ilim iske tüşse, yüreğim ut kibi pişer.

Gözümdeki kan ile yaşı savursam akıp düşer,
Doğduğum köyüm aklıma düşse, yüreğim ateş gibi pişer.

İsimden hiç çıkmıysız la, üzim munda - üyim anda,
Benim tik müftele cannar nige yuktır bu dünyada?

Aklımdan hiç çı

Hedis kuşkan: sabır it, dip, sabırlıkhiç tutalmıymın,
Aşaganda isimi tüşse, aşım çeynep yutalmıymın.
Benim başım yırak kiter, bu garip başıma citer,
Benim gumir ahrı indi yat illerde yürip üter.
Yana begrim, yana begrim, ki salkın su ilen sünmes.
Bu hesretdin vafat bulsam, helimni hiç kişi bilmes.
Yazıp süzim kilişmiydir, kulunda titriydir kalem. Bu
süzlerge inanmıydır üzi hiç kürmegen adem.
Birer kaytıp kürirminmi piçen çapkan tugaylarım;
İçim-begrimni şul üze: yıglap kaldı tugannarım.
Benim selamnerim bitmes, uçar kuş artırman citmes.
Küni-tüni yazar idim, yazıp benim süzim bitmes.
Bu hesretdin kiçe-kündiz küzimde-yeş, yürekte - kan.
Analardın tuvar miken benim kibik behetsiz can?
Eğer çitlikte kuş bulsa, uzak tutmağız siz anı,
Ki çitliktegi kuş kibik zarilıkta benim canım.
Bu gam hiç bitecek tügil, nice yıllar gumir sürsem,
Ükiniçim biter idi, yüzigizni kaytıp kürsem.
Helimni kim bilecektir, gamimni kim suraçaktır?
Bu garip baş yat illerde çit cirlerde üleçektir.
Minim gumirlerim üter ağar su tik, işer cil tik.
Eğer altın - kümiş çıksa, bula almaş tugan il tik.
Bu münecetlerim yazdım, ukıp kürigiz her birigiz;
Meğer taş bulmasa künili, yıglamay kalmastır hergiz.

TUGAN İLİM YIRAK KALDI

DOĞDUĞUM ÜLKEM UZAK KALDI

Uçar kuşlar uçkan çağın kürir bulsam,
Yazar idim şul kuşlarrun kanatma;
Yazarga ul kuşlarnın kanatı kara,
Kavışırga yırak kaldı biznin ara.

Uçan kuşların uçtuğunu görür isem,
Yazar idim şu kuşların kanadına;
Yazmaya o kuşların kanadı kara,
Kavuşmaya uzak kaldı bizim ara.

Sagmudan sarı buldı ak çırayım,
Tugan ilge istelikke ni bireyim,
Havalarda uçkan kuşlar tuktar bulsa,
Kanatma hatim beylep cibereyim.

Hasretten sarardı ak yüzüm,
Vatanıma hatıra diye, ne vereyim,
Havuzlarda uçan küller durursa,
Kanadına mektubumu bağlayıp göndereyim.

Tugan ilim minim bigrek yırak kaldı,
Etiy-eniy, tugannarım yılap kaldı;
Kayçan sizni kay tıp birer küriym indi,
Bar içimni - yüregimni sagış aldı.

Vatanım benim, çok uzaklarda kaldı,
Ana-baba, kardeşlerim ağlar kaldı;
Ne zaman sizi dönüp görürüm artık,
Tüm içimi, yüreğimi hasret aldı.

İllerime kaytırmın dip kuvanarrun,
Tüşlerimde ilge barıp su alamın;
Siz isime tuşken çakta tugannarım,
Gakılım yuk başımda - gil divanarrun.

Vatanıma dönerim diye sevinirim,
Düşlerimde vatanıma gidip su alırım,
Siz aklıma düşünce kardeşlerim,
Aklım yok başında, her zaman divaneyim.

Hak ciberdim bazarlarga sarımsakka,
İndi bizge kürü kaya sagınsak ta;
Bir hudayım kürişirge nasıyp itse,
Birer vakit kürişirbiz ni kılsak ta.

Hak gönderdim pazara sarımsağa,
Artık, bizi görür ne kadar özlese de,
Allah 'im görüşmeyi bir nasip etse,
Bir zaman görüşürüz ne yapsak da.

KAYTIR İDİM TUGAN İLGE

DÖNER ÎDÎM VATANA

Tugan ilim iske tüşse, min uylıymın,
Etkey-enkey tüşime kirşe, min yılıymın.
Ey hudayım, kavistir, dip min tiliymin,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Vatanım, aklıma gelse, ben düşünürüm,
Anam babam rüyama girse, ben ağlarım,
Ey Allah 'im kavuştur, diye ben dilerim,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Tugan ilim kayda iken - bilsem idi,
Tugannarım ile birge yürsem idi,
Üz ilimde gaziz canım birsem idi,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Vatanım neredeymiş, bilseydim,
Kardeşlerim ile birlikte yaşasaydım.
Kendi memleketimde aziz canımı verseydim,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

İrte bilen yukılardan min uyganam,
Arı-biri bihuş bulıp ben bulganam,
Etkey, sizni tüşte kürsem min kuvanam,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Sabahleyin uykulardan uyanırım,
İleri geri kendimden geçip dolanırım
Baba, sizi rüyamda görsem ben sevinirim,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Kara kayış budırdılar biznin bilge,
Uçıp kına kaytır idim tugan ilge,
Hiçbir segat turmas idim uşbu cirde,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Kara kayış bağladılar bizim ele
Uçarak döner idim vatanıma,
Bir an bile durmaz idim bu yerde,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Yeş vakıtta tugan ilde yüriy idim,
Etkey-enkey sizni herkün kürir idim.
Bu yat cirnin nigmetlerin cıymas idim,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Ey kardeşler ben sizleri görseydim,
Ben de sizinle beraber gelseydim,
Kendi vatanımda aziz canımı verseydim,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

İy kardeşler, min sizlerni kürsem idi,
Min de siznin bilen birge yürsem idi.
Üz ilimde gaziz canım birsem idi,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Var olan bu şehirde hiç kimse yok,
Sabah kalksam yanımda anam yok,
Uzun zamandır sizleri gördüğüm yok,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Uşbu turgan kalamızda hiçbirkim yuk,
îrte tursam yanımda, enkey, siz yuk,
Küptin birle sizlerni kürgenim yuk,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Fâni dünya insanoğlunu viran eder,
Genç ömürler yad ellerde boşa geçer.
Vatanım aklıma düşse aklım gider,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Fani dünya adem ugılın veyran ite,
Yeş gumirler yat cirlerde zaya üte.
Tugan ilim iske tüşse huşım kite,
Hak tegale üzi yardem birsin imdi.

Bu mektubu yazmak için ben otururum,
Bu kağıdı yaza yaza ben doldururum,
Ana baba sizden ben dua beklerim,
Hak Teâlâ yardım etsin şimdi.

Bu nameni yazmak üçin ben utıram,
Bu kegazni niçik yazıp ben tutıram.
Etkey-enkey, sizden ben duga ütinem,
Hak tegale üzi yardem bîrsin imdi.

Bu münacatı yazana suç bulmayın,
Hata yaptığı yeri düzeltmeden geçmeyin,
Dürüst niyet ile yazdım ben bunları,
Yanlış yazmış diyerek sövmeyin.

BU DERDİME DEV A BULMAS
Sabah içre çiller isip kiledir biznin illerdin,
Heber kütem tugannardin, diyip surıym ki anlardin.
Diyem: cil, kaylardin istin, nice sahra ütip kiçtin,
Tugannarım kaya kürdin, diyip surıym ki anlardin.
Eya cil, sin isermüsen, tugannarım kürirmüsen,
Heberler kitirirmüsen, diyip surıym ki anlardin.
Eya cil, ismegil bik tiz, selamimni iltip citkiz,
Emanetdir ki bizlerden, diyip surıym min anlardin.
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Sandugaç sayrıy çıgıp çitlikten,
Yüzim sargaydı kaygu küplikten.

Bülbüller ötüyor çıkıp kafesten,
Yüzüm sarardı kaygı kederden.

Karurumannarda çiklevikler tuk,
Kaygunı basar tugannarım yuk.

Ormanlarda çitlembikler çok,
Sıkıntımı bastıran kardeşlerim yok.

Munlı kügerçin gürliy, küremsin,
Yemli künnerde niçik tüzersin.

Dertli güvercin ötüyor, görür müsün,
Neşeli gönüllerde nasıl dayanırsın.

Şatlık tüş kürdim bügin tüşimde,
Uyanıp kitsem - kaygu içinde.

Mutluluk düşü gördüm bu gün düşümde,
Uyanıp gitsem, kaygı içinde.

Kara urmanda kıçıra küki,
Hiçkimner bilmiy kayguvım küpni.

Kura ormanda bağırır gökler,
Hiç kimseler bilmiyor kaygımın çokluğunu.

KÜGERÇİNİM, GÜRLİYSİN

GÜVERCİNİM, ÖTERSİN

Kügerçinim, sin gürliysin, hellerimni bilmiysin.
Munlı itip sin gürliysin, min yılıymın, kürmiysin.

Güvercinim, sen ötüyorsun hallerimi bilmiyorsun, Sıkıntı
verip sen ötüyorsun, ben ağlıyorum, görmüyorsun.

Kay illerden kilip kundın, biznin ilden tügilmi?
Alamın hellerin süylep, yuvat minim künilimni.

Hangi memleketten gelip kondun, bizim memleketten
değil mi?
Onların halini söyleyip, ferahlat benim gönlümü.

Biznin ilden uçar bulsaft; kürsefi tugannarımnı,
Alarga eyt çit illerde mihnet kürgennerimni.

Bizim memleketten uçacak olsan, görsen kardeşlerimi,
Onlara söyle gurbet ellerde eziyet çektiğimi.

Kügerçinim, sina eytem, tınla minim süzimni,
Meglüm it tugannarıma: sarı bastı yüzimni.

Güvercinim, sana söylerim, dinle benim sözümü,
Bildir kardeşlerime: sarı bastı yüzümü.

Ni helde turalar miken, uçıp barıp kaytsana.
Uçıp kaytıp, alar helin mjna meglüm itsene.

Ne halde yaşarlarmış, uçup gidip dönsene
Uçup gidip onların halini bana bildirsene

Bilip helin tugannarmn, kiri uçıp kitsene.
Uçıp kitip, kilmiy kalıp, mini tilmirtmesene.

Bilip halini kardeşlerin, geri uçup gitsene,
Uçup gidip, gelmeden kalıp beni mahrum etmesene.

Kügerçinim, minim helni ilime süyledinmi?
Ecel citip ülmeseler, bir kaytır dimedinmi?
Nice künner kütip hırdım, kügerçinim, kilmedin.
Ahrı başka ilge uçıp, biznin ilni kürmedin.
Sandugaçta sarı kanat, kügerçinde kük kanat, Şul
kanatın minde bulsa, hırmas idim bir segat.

Güvercinim, benim halimi vatanıma söyledin mi?
Ecel gelip ölmezlerse, döner bir gün demedin mi?
Nice günler bekleyip durdum, güvercinim gelmedin,
Belki başka vatana uçup, bizim vatanı görmedin.
Bülbülleri sarı kanat, güvercine mavi kanat,
Şu kanadın bende olsa, durmaz idim bir saat.

ANA HEM BALA / ANA VE ÇOCUK
YIRAK BULDI GAZİZ BALAM

UZAK KALDI AZİZ ÇOCUĞUM

Balam idi, begrim idi, küz üstimde kaşım idi,
Süylerge sirdeşim idi, yırak buldı gaziz balam.

Çocuğum idi, bağrım idi, gözüm üstünde kaşım idi,
Anlatmaya sırdaşım idi, uzak kaldı aziz çocuğum.

Bala digen gaziz iken, kadirlerim bildim miken,
Küzim tuya kürdim miken, yırak buldı gaziz balam.

Çocuk dediğin aziz imiş, kıymetlerini bildim mi ki,
Gözüm doyuncaya gördüm mü ki, uzak kaldı aziz
çocuğum.

.

Yeşil yafrak gumir iken, butakları bala iken;
Ayırılmak avır iken, ayırıldım min alardan,

Yeşil yaprak ömür imiş, dalları çocuk imiş,
Ayrılmak ağır imiş, ayrıldım ben onlardan.

Kiygen kiyimneri kaldı, süylegen süzleri kaldı,
Tüsi kaldı, nurı kaldı, ayırıldı gaziz balam.

Giydiği kıyafetleri kaldı, söylediği sözleri kaldı.,
Rengi kaldı, nuru kaldı, ayrıldı aziz çocuğum.

Ağaç tüplerine bardım, üzip almaların aldım.
Üzilgen almalar kibik, balamnan ayırılıp kaldım.

Ağaç diplerine vardım, koparıp elmalarını aldım,
Koparılmış elmalar gibi, çocuğumdan ayrılıp kaldım.

Münecetler yaza-yaza iki kulun taldı indi;
Çit cirlerde balalarım, kürmiy gumirim uzdı indi.

Münâcâtlar yaza yaza iki elim yoruldu artık,
Gurbet ellerde, çocuklarım, görmeden ömrüm geçti artık.

Yazıym miken, citer miken, bu süzlerim biter miken?
Kaygı-hesret içlerinde gumirlerim üter miken?

Yazayım mı ki, yeter mi ki, bu sözlerim biter mi ki?
Kaygı hasret içinde ömrüm geçer mi ki?

BALALARIM ÇIKMIY İSTEN

ÇOCUKLARIM ÇIKMIYOR AKILDAN

Yusıf kitap küyi bilen min küyliymin,
İrte turıp çeçlerimni min tarıymın,
Biyik tavga yügirip minip min karıymın,
Kürinmesmi gaziz balalarım diyip.

Yusuf kitabı türküsü ile ben türkü söylerim
Sabah kalkıp saçlarımı ben tararım
Yüksek dağa koşup binip ben bakarım
Görünmez mi aziz çocuklarım deyip.

Hiç tuktavsız yeş tügedir iki küzim,
Sarı yafrak kibik buldı benim yüzim.
Siznin bilen bir avılda bulsam üzim,
Hesretimnin bik kübisi biter idi.

Hiç durmadan yaş döker iki gözüm,
Sarı yaprak gibi oldu benim yüzüm,
Sizin ile aynı köyde olsam kendim
Hasretimin bir çoğu biter idi.

Hiç te bulsa çıgıp karıym min aylarga,
Balalarım yüriy iken dip kaylarda.
Alar da, diym, karıy miken şuşı aylarga,
Alamı uylap helsiz bulıp kirem indi.

Hiç olmazsa, çıkıp bakarım ben aylara
Çocuklarım yaşarmış diye nerelerde.
Onlar da, derim bakar mı ki bu aylara,
Onları düşünüp yorulup giderim artık.

Balalarım üçin üzile içkeylerim,
Kiçin yatsam bulganadır tüşkeylerim.
Uyanam da yalınamın min tekdirge,
Kavıştırgıl balalarım bilen diymin.

Çocuklarım için parçalanıyor içlerim,
Geceleyin yatsam bulanır düşlerim.
Uyanınca yalvarırım ben kadere
Kavuştur çocuklarım ile derim.

Küterilmiy künillerim minim hiç te,
Nice hesret utı yana minim içte.
Sirdeşim yuk, kineşçim yuk, yalgız başım,
Bu başlarım tagın niler kürir indi.

Sakinleşmez gönlüm benim, hiç de,
Nice hasret ateşi yanar benim içimde
Sırdaşım yok, nasihatçım yok, yalnız başım
Bu başım yine neler görür artık.

Nice kündir utıramın yalgız başım,
Yamansulap, cirsep üte bar vakıtım.
Bebkesinnen ayırılgan kazlar kibik
Küram-tünim yamansulap üte indi.

Kaç gündür otururum yalnız başıma,
Kaygılanıp sıla hasreti çekmekle geçer zamanım
Yavrusundan ayrılmış kazlar gibi
Günüm gecem kaygıyla geçer şimdi.

Kaygı-hesret kürgennernin begri yanar,
Kaygı-hesret kürmegeni uyınga sanar;
Kimnin itegine tüşse - anıkı yanar,
Firak utı hiç yalkınsız yanar indi.

Kaygı, hasret çekmişlerin gönlü yanar,
Kaygı hasret çekmeyen oyun sanar;
Kimin eteğine düşse, onunki yanar,
Ayrılık ateşi hiç aleysiz yanar artık.

KIZ BALA

KIZ ÇOCUĞU

Agaçlarnın başın kissen - tübi kala,
Tüplerine utlar salsan - küli kala,
Kız bala üzi kitse - munı kala,
Bir hudayım ana şulay yazgan indi.

Ağaçların başını kessen, kökü kalır,
Diplerine ateşler yaksan, külü kalır,
Kız çocuğunun kendi gitse, sıkıntısı kalır,
Hûda 'm kendi ona böyle yazmış artık.

Yapandagı ağaçlar sıgıluçandır,
Butakları cirge taba bügilüçendir,
Kız bala usken cirin sagınuçandır,
Bir hudayım ana şulay yazgan indi.

Kırdaki ağaçlar eğilgendir,
Dalları yere kadar bükülgendir,
Kız çocuğu büyüdüğü yeri özleyendir,
Hûda'm kendi ona böyle yazmış artık.

Agaçlarnın başın kissen / tübi kala,
Tüplerine utlar salsan / küli kala,
Kaz balasın asırasan / yum kala,
Kız balanı asırasan / munı kala.

Ağaçların başını kessen, kökü kalır,
Diplerine ateşler yaksan, külü kalır,
Kaz yavrusunu büyütürsen, tüyü kalır,
Kız çocuğunu büyütürsen, sıkıntısı kalır.

SİNİN AHLARINDA Y AN AM

SENİN AHLARINDA YANARIM

Aya balam, yürek parem, iki küzlerimnin karam,
Tünlerinde uyanıp turıp, sinin ahlarında yanam.

Ey yavrum, yürek parem, iki gözümün karası,
Geceleri uyanıp senin ahlarında yanarım.

Gaziz balam, sinin ahin minim yüz nurlarım aldı,
Yüreklerim yaralanıp sagış utlarında yandı.

Aziz yavrum, senin ahin benim yüz nurumu aldı,
Yüreğim yaralanıp hasret ateşlerinde yandı.

Benim küzim yüriy cirde, kalbim sinin bilen birge,
Sağısında yana-yana ki tizden kirirmin gürge.
Sinin yüzin, kaşın-küzin küz aldımda ki her segat,
Niçik sabır iterlerge, tüzerge kalmadı tekat.
Sindin ayırılgannan birli sarı buldı benim yüzim,
Nice künler, nice tünler yukı kürmiy benim küzim.
Yazıym miken, yazmıym miken, yazıp süzler biter
miken.
Bu sagışnın açıları yüregimnen kiter miken.
Yazıp süzler bitesi yuk, bu kaygılar kitesi yuk,
Bu hesretler bitesi yuk, sabır birsin üzi alla.

Bala diy-diy, bala diy-diy, küre almadım rehetlerin,
Küre almadım rehetlerin, çigem haman mihnetlerin.

Çocuk diye diye, çocuk diye diye, göremedim rahatlarını
Göremedim rahatlarını, çekerim her zaman sıkıntılarını.

Kızıl çeçek kız balası, tamçı kibik ir balası;
Yaktı ay yuldızı kibik enkesinin küz karası.

Kırmızı çiçek kız evladı, damla gibi erkek evladı,
Parlak, ay yıldızı gibi, anasının göz karasını.

Kız balalar üsip çite, kuşlar kibik uçıp kite;
Anaların yalgız kuyıp çit illerge taşlap kite.

Kız çocukları büyük gider, kuşlar gibi uçup gider,
Analarını yalnız koyup, başka memleketlere bırakıp

İRTE TURSAM YALGIZ BAŞIM

SABAH KALKSAM YALNIZ BAŞIM

İrte turdı, tegam aydı, sefer kiyimnerin kiydi,
Enikeyim, sav bul, didi, yürek begırlerim İdiydi.

Sabah kalktı, yemek yedi, sefer kıyafetlerini giydi,
Anneciğim, hoşça kal, dedi yüreğim gönlüm yandı.

Balam, aklı külmeginni zefiger cipler bilen tiktim;
Balakayım, kün de sayın sini kaytır diyip küttün.

Yavrumun beyaz gömleğini mavi ipler ile diktim;
Yavrucuğum her gün seni döner diye bekledim.

Gaziz kürgen balakayım, sagınam sulu sayın,
Sagmsam niler kıylayım, sabır birsin bir hudayım.

Aziz gördüğüm çocuğum, özlerim nefes aldıkça,
Özlesem de ne yapayım, sabır versin bir Allah 'im.

Alıp ukıym kitabımnı, kilise indi küylerim,
Balam kaytmıy ülip kitsem, biklenir indi üylerim.

Alıp okuyayım kitabımı, yakışır artık ezgilerim,
Çocuğum dönmeden ölüp gitsem, kilitlenir artık evlerim.

İrte tursam yalgız başım, tügile bit minim yeşim,
Balam, sinnen de ayırıldım, niler kürir iken başım.

Sabah kalksam yalnız başım, dökülür yüzüme yaşım,
Yavrum senden ayrıldım, neler görür imiş başım.

Kürsem idi yüzlerinni, süyler idim süzlerimni,
Sagınıp sargayam indi, kürsen, balam yüzlerimni.

Görseydim yüzlerini, söylerdim sözlerimi,
Özleyerek sorardım şimdi, görsen yavrum yüzlerimi.

Kalbimnin ruşanı idi, dünyamnın tiregi idi,
Can suvıtkan cirlerin yuk, niheller unıtırmın indi.

Kalbimin nuru idi, dünyamın direği idi,
Yürek serinleten yerlerin yok, nasıl unuturum artık.

Balakayım kaya iken? Dünyalarda barmı iken?
Dünyada kürirmin miken, sargayıp ülermin miken?

Yavrucuğum nerededir? Dünyada yaşar mı ki?
Dünyada görür müyüm acaba, sararıp ölür müyüm ki?

BALALARIM TÜRÜ YAKTA

ÇOCUKLARIM TÜRLÜ YANDA

Balalarım, sizge süzim kanlı yeşli iki küzim.
Yazıym disem yazıp bulmıy, yazmışlardan uzıp
bulmıy.

Çocuklarım size sözüm, kanlı yaşlı iki gözüm, Yazayım
desem yazmak olmuyor, kaderlerden geçmek
olmuyor.

Selamner eyledim süzde, selamnerim çitsin sizge.
Künilibiz gil de sizde, sabırlar birsin bir alla.

Selamlar eyledim sözde, selamlarım gitsin size,
Gönlümüz her zaman sizde, sabırlar versin bir Allah

İrte bilen isken çiller işer miken siznifi yaktan.
İrte tursam hatlar kütem, yırak bulgaçtin sizlerden.

Sabah ile esen yeller eser mi ki sizin oradan,
Sabah kalksam mektup beklerim, uzak olunca sizlerden.

Arman kuşlar kilir miken, balalarım kürir miken,
Ehvellerin bilir miken, diyip kütem min alarm.

Sonra kuşlar gelir mi ki, çocuklarımı görür mü ki,
Hallerini bilir mi ki, deyip beklerim ben onları.

Birsi Sakta, birsi Sukta, balalarım türli yakta.
Küzlerden kaynar yeş tama, hatlarıgız kilgen çakta.

Birisi Sakta, birisi Şokta, çocuklarım türlü yanda
Gözlerden kaynar yaş damlar, mektuplarınız geldiği

gider.

anda.

ANAGA BALA / KÜKREKSAGIŞI

ANAYA ÇOCUK YÜREK SANCISI

Utlar yandırgaç kaytır kibik ul,
Enkey kayttım, dip eytir kibik ul.

Ateşler yandtnnca döner gibi o,
Anne döndüm, diye söyler gibi o.

Tünner de uza, kaytalmıy kala,
Kaylarda yüriy iken bu bala?

Geceler de geçer, dönülmez şehre,
Nerelerde yaşar imiş bu bebe?

Birkimnen tügil, tekdir yazmışı;
Anaga bala / kükrek sagışı.

Birisinden değil, alın yazısı,
Anaya çocuk, yürek sancısı.

Çıgıp kitüvi avır bulgaridir,
Kitken vakıtta künili tulgandır.

Çıkıp gidince hasta olmuştur,
Gittiği zaman gönlü dolmuştur.

Kala, diğeridir, tugan illerim,
Şatlarup uynap yürgen cirlerim.

Şehir, demiştir, doğduğum köylerim,
Gülüp oynayıp yaşadığım yerlerim.

Kim ciğer iken cikken atların,
Bik kütip alam yazgan hatların.

Kim koşarmış, koşulmuş atlarını?
Çok bekleyip, alayım yazdığın mektuplarını.

Çeçekler kuya usken güller de,
Bik avır buldı kitken künnerde.

Çiçekler döker büyümüş güller de,
Pek ağır oldu, gittiğin günlerde.

Üstirgen idim yetimlik bilen,
Avır yıllarda yalgızlık bilen.

Büyütmüş idim, yetimlik ile,
Zor yıllarda yalnızlık ile.

Avırlıklarga sabırlık kirek,
Sabır iterge tüzimlik kirek.

Güçlüklere sabır gerek,
Sabretmeye tahammül gerek.

Urman buyında üse tirekler,
Yalkınlı utta yana yürekler.

Orman boyunda, büyür kavaklar,
Alevli ateşte yanar yürekler.

Şünerlik tügil, sular sipsen de,
Üzile üzekler iske tüşkende.

Sönecek gibi değil, sular serpsen de,
Çekilir »cılar, akla gelince.

Salkın sularnın içtim salkının,
Sürildirmedi yürek yalkının.

Serin sularını içtim soğuğun,
Söndürmedi yürek yangınını.

Munlı kügerçin gürliy, küremsin,
Belki yugaltkan ul da balasın.

Dertli güvercin ötüyor, görüyor musun ?
Belki kaybetmiş o da yavrusunu.

Gürliy kügerçin güllerge basıp,
Kaygılı başım kitmesin şaşıp.

Ötüyor güvercin güllere çıkıp,
Dertli başım gitmesin şaşıp.

Kügerçin gürlep bizni yıglatır
Eğer yıglasam, kimner yuvatır?

Güvercin ötüp bizi ağlatır,
Eğer ağlarsam kimler avutur?

GAZİZBEBKEM

AZİZ BEBEĞİM

Bu nazımm yaza başlap, iki küzim yeşke mançıp,
Münecetler ukıym sizge, sabır itmek kirek bizge.

Bu şiiri yazmaya başlayınca, iki gözüm yaşa bulanır,
Münâcâtlar okuyayım size, sabretmek gerek bize.

Sabır itiym, sabır itiym, sabır itmiy - nihel itiym?
Biznin kibi kişi tüze, şılay da bit yürek sıza.

Sabredeyim, sabredeyim, sabretmeyip ne edeyim,
Bizim gibi sabreden kişinin elbet yüreği sızlar.

Fena şarttan beka milke sefer kitti gaziz bebkem.
Sagınıp sargaya bu kün seni iseplep gaziz enken.

Fani dünyadan sonsuzluğa sefere gitti aziz yavrum,
özleyip sararır bu gün seni görüp aziz annen.

Gazız bebkemnin yüzlerin kürip hiçbir tuyalmadım,
Gaziz bebkem vafat bulgaç, ktizimdin yeş hyalmadım.

Aziz yavrumun yüzlerini görüp hiç doyamadım,
Aziz yavrum ölünce, gözümden yaşı durduramadım.

Sihet çakta bildim miken, bebekeyim, kadirlerin?
Yılap - cirsep kuçıp bulmıy, bebekeyim, kabirlerin.

Sağlıklı zamanında bildim mi ki yavrum, kıymetini?
Ağlayıp hasretle kucaklayamadım, bebeğim, kabrini.

Sini min üstirdim miken, küzim tuya kürdim miken,
Künilim tuya kürdim miken künilde kalmagan hiç te.

Seni ben büyüttüm mü ki, gözüm doyasıya gördüm mü ki?
Gönlüm doyasıya gördüm mü ki gönülde kalmamış hiç?

"Aya cıygaç, yesin küpmi tügilgen küz yesin küpmi?
Benim kibi sağısın küpmi?" diyip sunym ben anardın.

"Ey kartal, yaşın çok mu, dökülmüş göz yaşın çok mu ?
Benim gibi derdin çok mu ? " diye sorarım ben onlardan.

"Aya akkuş, barmı balan? Dehi atafi ilen anan,
Benim kibi sargayıp kalgan?" diyip sunym min
anardin.
Aya balam, sinin üçin cannarımnı fida kıldım,
Ki altmış biş yeşlerimde sin baladin ayırıldım.

"Ey kuğu var mı yavrun ? Hatta anan ve baban,
Benim gibi sararıp kalan ? " diye sorarım ben onlardan.
Ey yavrum, senin için canlarımı feda kıldım,
Ki altmış beş yaşımda sen yavrumdan ayrıldım.

ÜZİLİP YAZGAN MÜNECETİM

ÜZÜLÜP YAZDIĞIM MÜNÂCÂTIM

Tetişnin yulları kindir, ak idiller bilen tindir,
Üzilip yazam münecetim, adaşkan anagız mindir.

Tetiş 'in yılları geniştir, iki diler ile denktir,
Üzülüp yazarım münâcâtıjnı şaşırmış ananız benim.

Kaşifi kara sızılmıştır, tisin inci tizilmiştir,
Yüregimnin begırleri sinin üçin üzilmiştir.

Kaşın kara çizilmiştir, dişin ince dizilmiştir,
Yüreğim, gönüllerim senin için üzülmüştür.

Sagınu heli kıyın iştir, yüzlerimni sarı almıştır,
Balalardin ayırılu piygamberlerdin kalmıştır.

Dertli hali zor iştir, yüzlerimi sarı almıştır,
Çocuklardan ayrılmak peygamberlerden kalmıştır.

KARIY KÜNDE YALGIZ KALDIM

İHTİYAR GÜNÜMDE YALNIZ KALDIM

Balalarnı min üstirdim nujada taşlap kitmiyçe,
Karıy künde yalgız kaldım, bulmıydır mum eytmiyçe.

Çocukları bene büyüttüm, yabanda bırakıp gitmeden,
İhtiyar günümde yalnız kaldım, olmuyor bunu söylemeden.

Cibermiyçe küz aldımnan; saklap üstirdim alamı.
Elle yazmış, elle yalgış, balalar taşlıy ananı.

Göndermeden göz önümden, saklayıp büyüttüm onları,
Belki kader, belki yanlış, çocuklar terk eder anayı.

Balakayım, çeçlerinni üzim tarap üre idim,
Me balarını, bir canınnı, diseler de bire idim.

Yavrucuğum, saçlarını kendim tarayıp örer idim,
Al çocuğunu, ver canını deseler ede verir idim.

Bu dünyadan rehet izlep, taraldık elle kaylarga.
Divanalar bulam ahrı, çıgıp karıymın aylarga.

Bu dünyada rahat arayıp yayıldık kim bilir nerelere,
Divaneler olayım artık, çıkıp bakarım minarelere.

Minim tükken küz yeşlerim garık itmes miken
gevdem,
Kuyaş bilen ayga karıym, kürinirdir tüsli şevleri.

Benim döktüğüm göz yaşlarımla boğulmaz mı ki gövdem,
Güneş ile aya bakarım, görünür renkli ışığın.

Açıp ukıym kitaplarnı, sabır itü süzin izliym;
Yaktı dünyalarda çakta kürişülerden ümit üzmiym.

Açıp okurum kitapları, sabretmek sözünü ararım,
Aydınlık dünyada iken görüşmekten ümit keserim.

SARIÇEÇEK
Bala gaziz, bala gaziz anaga,
Nige alay tügil miken balağa.
Balam diye yana - küye, ana ul,
Gaziz anam dimiy iken bala ul.
Birev kaldı ana sütine tuymıy,
Birev kaldı ana yüzine kürmiy.

Balam - begrim, üzegimni üzesin,
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BALAKAYIM, SİNA SÜZİM
Balakayım, bebekeyim, üzile de üzekkeyim.
Bu ni gacep, bu ni heyran, ütilmedi tilekkeyim
Balakayım, sina süzim, kürip tuymıy iki küzim,

GUMİR,YEŞEVHEMULMTURINDA
UYLANULAR

ÖMÜR, YAŞAM VE ÖLÜM HAKKINDA % /
DÜŞÜNCELER

UZAGUMİR

GEÇİYOR ÖMÜR

Münecetler ukıym eli, tınlasagız künil salıp.
Uzgan gumirlerni uylap utıram heyranga kalıp.

Münâcâtlar okuyorum belki dinlersiniz gönül salıp,
Geçmiş ömürleri düşünüp otururum, şaşırıp.

Bu ağaçlar bügile iken, butakları kaya iken,
Bu ağaçlar minim kibik sagınıp - sargaya miken.

Bu ağaçlar bükülür imiş, dallan nerede imiş,
Bu ağaçlar benim gibi sararıp solar mı ki?

Bu ağaçlar yafraklann salkın çiller kuya miken,
Minim yüzimnin nurların sagınular juya miken?

Bu ağaçların yapraklarını soğuk yeller döker mi ki
Benim yüzümün nurları, sararıp kaybolur mu ki?

Ey tugannar, bilesizmi, uza gumir, sizesizmi,
Bu gumirler ütkennen sun ni bulasın bilesizmi?

Ey kardeşler, anlıyor musunuz, ömür geçiyor, seziyor
musunuz,
Bu ömürlere geçince ne olacak biliyor musunuz?

Bu gumirler ütip kiter, ecel vakıtiarı citer,
Bu gumirnin üterleri barıbir bir kilip citer.

Bu ömürler geçip gider, ecel vakitleri gelir,
Bu ömrün yıllan birlikte bir gelip geçer.

İSMEÜ,CİLL

ESMELİ RÜZGÂR

İsmeli, cil, kuymali, cil, yeşligimnin çeçegin,
Yeş vakıtta nik eytmedin karıylık kileçegin?

Esmeli rüzgâr, saçmah rüzgâr ömrümün çiçeğini,
Genç vakitte ne söylemedin ihtiyarlığın geleceğini?

Kartaytasın bar kişini, al çeçegin kuyasıfi.
Al çeçegin kuyasın da sarı çeçek kuyasın.

Yaşlandırırsın bir kişiyi, al çiçeğini dökersin,
Al çiçeğini dökersin de san çiçek koyarsın.

Yeş vakıtta gil kütesin, mine rehet citer dip,
Künilge de kitirmiysin kartlık kilip citer dip.

Genç yaşında hep beklersin, bana rahat gelir diye,
Gönüle de getirmezsin ihtiyarlık gelip geçer diye.

İsmeli, cil, tuktali sin, biraz gına sabır it,
Mifia kilgen karıylıknı, mümkin bulsa, alıp kit.

Esmeli rüzgâr, yerinde kal sen, sadece biraz sabret,
Bana gelen yaşlılığı mümkün olsa alıp git.

Uzdılar şul bir-bir artlı, kaldı artta yemnerim.
Tüşti tişler, bitti itler, cıyırçıklandı tennerim.

Geçti böylece birbiri ardına, kaldı geride hayat sevincim,
Düştü dişler, bitti etler, büzüldü tenlerim.

Stinada segat yüriy, nerse dip ul kilt ite;
Gumiribiznin bir tüymesin "kilt" itip ul yuk ite!

Duvarda saat yürür, ne diye o tik tak eder,
Ömrümüzün bir parçasını "tik" edip o yok eder.

UZDI YEŞ GUMİR

GEÇTİ GENÇ ÖMÜR

İy sin, kartlığım, nik irte kildin,
Min kartaygannı sin kaydan bildin?

Ey sen ihtiyarlığım, niçin sabah geldin
Benim yaşlandığımı sen nereden bildin?

Yeş vakıtlarım, kaya kittifi sin,
Kartaytıp mini yemsiz ittin sin.

Gençlik zamanlarım nereye gittin sen,
Yaşlandırıp beni çirkin ettin sen.

Alsu yüzlernin nurı kite iken,
Yeşlik gumirler bik tiz üte iken.

Pembe yüzlerin nuru gider imiş,
Gençlik zamanı pek tez geçer imiş.

Yeşlik çeçegim üzilip kitti,
İsken cil kibik isti de kitti.

Gençlik çiçeğim, kopup gitti,
Esen yel gibi esti de gitti.

Künilli iken yeşlik çağında,
Eylenip kaytmıy tik ul tagın da.

Gönüllü imiş, gençlik çağında,
Dönüp gelmiyor yalnız o bir daha.

Ul vakıtlarnı, ey, bir kürirge!
Tüşte kürgen kük kaldı künilde.

Ah o vakitleri bir görmeye!
Düşte görmüş gibi kaldı gönülde.

Kartlık helleri yamansu iken,
Tizkilip çitti - ağım su iken.

İhtiyarlık hali zor imiş,
Tez gelip geçti, akan su imiş.

Bu çeçlerime nige ak tüşe,
Yeşligim bilen kartlık tartışa.

Bu saçlarıma niye ak düşer,
Gençliğim ile ihtiyarlığım çekişir.

Kartlık küçli iken, yeşlikni cindi,
İy sin, yeşligim, kitesin indi.

İhtiyarlık güçlü imiş, gençliği yendi,
Ey sen gençliğim gidersin şimdi.

Yuklıy almıyça çığam tünnerde,
Kadirsiz kalmıyk kartlık künnerde.

Uyuyamadan çıkarım gecelerde,
Değersiz kalmayalım ihtiyarlık günlerinde.

Bir kartaygaçtın yemner tapmıysıfi,
Aşıkma, gumir, kiri kaytmıysın.

Bir ihtiyarlayınca sevinçler bulamazsın,
Acele etme ömrü geri döndüremezsin.

Avır turmışlar uzdılar küpten,
Bu yeş gumirni kürmemin büten.

Zor hayatlar geçtiler önceden,
Bu genç ömrü göremem başka vakitte.

İrte turgaçtın kiçlerni kütem,
Kitti yeş gumir, kilmem dip büten.

Sabah kalkınca geceleri beklerim,
Gitti genç ömür, gelmem deyip hiç.

Yazular yazıp kuyamın büklep,
Kitti yeş gumir kulların siltep.

Yazılar yazıp koyarım büküp,
Gitti genç ömür ellerini çekip.

Mefîgilik yurtka barıp citerbiz,
Tapkan mallarnı taşlap kiterbiz.

Daima yurda varıp gideriz,
Bulduğumuz mallan alıp geliriz.

Kimner tumagan, kimner bulmagan,
Piygamberler de mefigi turmagan.

Kimler doğmamış, kimlere olmamış,
Peygamberler dahi ebediyen kalmamış.

FİRAKKÜNİ

AYRILIKGÜNÜ

Altın nisar, ak incini al yifekke tizmek kirek.
Ülim açısı açı diyler, ni hel bilen tüzmek kirek.

Altın para, ak inciyi al ipeğe dizmek gerek,
Ölüm acısı acı derler, ne hal ile sabır gerek.

Canibiz tendin ayırılgaç, karap turırlar tizilip,
Süyegim yatar suzılıp, yıglavçım kalır üzilip.

Canımız tenden ayrılırken, bakıp durdular dizilip,
Sevgim yatar uzanıp, ağlayıcım kalır üzülüp.

Zegfran kibik sargayır, buzdin salkın bulır tenyim.
Tenyimdin kiter cannarım, yırak turır yakınnarım.

Safran gibi sararıp bozdun sağlıklı tenimi,
Tenimden gidip canlarım, uzak kaldı yakınlarım.

Üldi diyip yıglaşırlar, malın kalsa üleşirler,
Cenazama yabışırlar, firak küni bulır bir kün.

Öldü deyip ağlaşırlar, kalan malını üleşirler,
Cenazeme yapışırlar, ayrılık günü olur bir gün

Kabir digen mekam saray, işigi yuk - kirip bulmıy
Ana kirgen kişilernin heUerini bilip bulmıy.

Kabir denilen makam saray, eşiği yok, girmek olmaz,
Oraya giren kişilerin hallerini bilen olmaz.

Nice yıllar aşa kiçti, nice nigmet aşa ütti.
Ak atlastan tunnar kiydi, ahırı kefin kiyer insan.

Nice yıllar gelip geçti, nice nimet yenip bitti,

Ak atlastan kıyafet giydi, en son kefen giyer insan.

YAKTI DÜNYANI KÜRIP TUYMADIM

AYDINLIK DÜNYAYI GÖRÜP DOYAMADIM

Ecel şirbetin bir kün içemin,
Yaktı dünyadan bir kün küçermin.

Ecel şerbetini bir gün içerim,
Aydınlık dünyadan bir gün göçerim.

Ecelim citer, tınnarım biter,
Yasin ukırga vakıtlar citer.

Ecelim gelir, nefesim biter,
Yasin okumaya vakitler yeter.

Ukıy almamın, biter sulışım,
Artımnan kalsın yuga kılıcım.

Okuyamam yetmez nefesim,
Ardımdan kalsın dua ederim.

Gazrail kilir, canımnı alır,
Kızıl yüzlerim sargayıp kalır.

Azrail gelir canımı alır,
Kızıl yüzüm sararvp kalır.

Yaktı dünyam taşlap kitermin,
Karangı gürde ni hel itermin.

Aydınlık dünyayı bırakıp giderim,
Karanlık kabirde ne hal ederim.

Karafigı gürde kalır bu başım,
Ak firişteler bulsın yuldaşım.

Karanlık kabirde kalır bu başım,
Ak melekler olsun yoldaşım.

Müşkil hel iken cannı birüvi,
Avır hal iken gürge kirüvi.

Güç hal imiş canı vermesi,
Çor hal imiş kabre girmesi.

Zifa buyımnı ülçep alırlar,
Karafigı gürge iltip salırlar.

Uzun boyumu ölçüp alırlar,
Karanlık kabre verip salarlar.

Zegıyf tenimni katı tutmağız,
Kiri kaytalmam, aşıktırmagız.

Zayıf bedenimi katı tutmayın,
Geri dönemem acele etmeyin.

Yırak cirlerden duşlar kilgenner,
Karap kalsınnar yakın kürgenner.

Uzak yerlerden dostlar gelenler,
Bakıp kalsınlar yakın görenler.

Yurttan çıkkanda aşıgıp çıkmağız,
Bik yılamagız, zinhar, çıdagız.

Evden çıkarken aceleyle çıkmayın,
Çok ağlaşmayın, lütfen sabredin.

Turdım dünyada biraz vakıtlar,
Salkın tufraktan bizge yastıklar.

Yaşadım dünyada az zamanlar
Soğuk topraktan bize yastıklar.

Bu yat cirlerge kimner kitirgen,
Bizge yurtlarnı kimner citkirgen.

Bu yabancı yerlere kimler getirmiş
Bize evleri kimler yakınlaştırmış.

Kabirlerimni kinrek kazınız,
Ak taş utırtıp isimim yazığız.

Kabrimi geniş kazınız,
Ak taş oturtup ismimi yazınız.

Kabrim üstine çardak kurıfiız,
Ağaç utırtıp nurlandırıgız.

Kabrim üstüne çardak kurunuz
Ağaç dikip nurlandınnız.

Yafraklar yarsın, kuşlar sayrasın,
Ruhim şat bulsın, dugalar barsın.

Yapraklar atsın, kuşlar ötsün,
Ruhum şad olsun, dualar ulaşsın.

DÜNYADIR BU

DÜNYADIRBU

Dünyadır bu, dünyadır bu, bik vafasız dünyadır,
Küp kişini muhtaç itip gaciz itken dünyadır.

Dünyadır bu, dünyadır bu, pek vefasız dünyadır,
Çok kişiyi muhtaç edip, aciz etmiş dünyadır.

Atasının, anasının mihirbanlı balasın
Bir kürirlerge zar kıylıp harap itken dünyadır.

Babasını, anasını, sevgili yavrusunu,
Bir görmeye muhtaç edip, harap etmiş dünyadır.

Canımnı birmiym disem de, birmeyinçe çara yuk,
Ye seferde, ye heterde canımnı algan dünyadır.

Canımı vermem desem de, vermemeye çare yok,
Ya seferde, ya hatırda canımı almış dünyadır.

İfek-atlas kiyimnerim saldırıp, kefin sarıp,
Şemsikamer tik yüzimnen mehrum itken dünyadır.

İpek atlas kıyafetlerini çıkartıp, kefen sarıp,
Şemsi kemer gibi yüzümden mahrum etmiş dünyadır.

Dünyadır bu, dünyadır bu, bik vafasız dünyadır,
İnci tişni, kara kasnı veyran itken dünyadır.

Dünyadır bu dünyadır, pek vefasız dünyadır, İnci dişi
kara başı viran etmiş dünyadır.

ULUGLANMA

BÜYÜKLENME

Ulıglanma dünyanın baylıgına,
Gurırlanma yüzinnin aylığına.

Büyüklenme dünyanın zenginliğine,
Gururlanma yüzünün aylığına.

Dünya malı bite turgan kırav tik,
Maturlıklar una turgan buyav tik.

Dünya malı bitmeye durmuş kırağı gibi,
Güzellikler solmaya durmuş boya gibi.

Yeş gumirler çıltırap akkan çişme tik,
Karıylıklar kiledir yügirik at tik.

Genç ömürler coşup akmış sel gibi,
İhtiyarlık gelmektedir koşup gelen at gibi.

Ülim kurıkmas dünyanın baylıgınnan,
Sual kıylmas yüzinnin aylıgınnan.

Ölüm korkmaz dünyanın zenginliğinden,
Sual etmez yüzünün parlaklığından.

Dünya malı lehitte fayda birmes,
Lehirler tar, küzlerge yukı kirmes.

Dünya malı mezarda fayda vermez,
Mezarlar karanlık, göze uyku girmez.

Dünya malı kabirde yuldaş bulmas,
Anda kitkeç, kiri kaytular bulmas.

Dünya malı kabirde yoldaş olmaz,
Oraya gidince, geri dönenler olmaz.

SABIR SAVULARIM TULDI

SABIR KAPLARIM DOLDU

Birkün sahralarga çıktım, nice türli çeçek kürdim,
Şul çeçekler arasında kurumış bir çeçek kürdim.

Bir gün sahralara çıktım, nice türlü çiçek gördüm,
O çiçekler arasında, kurumuş bir çiçek gördüm.

Kürü bilen yıglap aldım şul çeçeknin kurımışına,
İsepledim de uhşattım anı üzimnin turmışına.

Görüp ağlayıp aldım o çiçeğin kurumuşunu,
Düşündüm de benzettim onu yüzümün duruşuna.

Yalgız çeçek irte kipken, yalgız bulu sagış iken,
Afta kunıp bir kuş sayrıy, ul da hesretli kuş iken.

Yalnız çiçek sabah kurumuş, yalnızlık çile imiş,
Ona konup bir kuş öter, o da hasretli kuş imiş.

Üzim de şul kuş kibi buldun, başkan butagım kayınldı,
Yalgızlık hesreti bilen yüzime sarı kuyıldı.

Kendim de o kuş gibi oldum, ezilmiş dalım koparıldı,
Yalnızlık hasreti ile yüzümü sarı kapladı.

Tınlarsızmı hikeyesin, aftlarsızmı kinayesin,
Kuş tügil, üzimni eytem - yalgızlıknın nihayesin.

Dinler misiniz hikayesini, anlar mısınız kinayesini,
Kuş değil kendimi söylerim, yalnızlığın nihayetini.

Yalgız bulıp munaymaska nindi devalar bar iken,
Sabır savıtlarım tuldı, kimge sirim sıyar iken?

Yalnız olup sıkılmaya ne devalar var imiş,
Sabır kabın doldu, kime sırrım sığar imiş.

YEŞLİ GİNE YETİM KALDIM

ÇOCUK İKEN YETİM KALDIM

Yetimlikten avır heller yuk dünyada,
Yetimnernin hervakıtta künili buyık.
Süzleseler biçararun süzi sınık,
Elle yeşli gine yetim kalganga min.

Yetimlikten güç haller yok dünyada,
Yetimlerin her zaman gönlü buruk,
Anlatsalar biçarenin sözü kırık,
Daha çocukken yetim kaldım ben.

Küzlerime kaynar yeşler tulu bilen,
Kün yakaların da tuya küre almıym.
Dünyalarda rehet turmış süre almıym,
Elle yeşli gine yetim kalganga min.

Gözlerime kaynar yaşlar dolmakta,
Gün ışıklarını da görmeye doyamadım,
Dünyada rahat hayat yaşamadım,
Daha çocukken yetim kaldım ben.

Sahralarga çıksam yemner tabalmıymın,
Yukılarga yatsam yukı alalmıymın.
Rizık cıysam lezzetlerin tuyalmıymın,
Elle kaygı küllerine tüşkenge min.

Sahralara çıksam güzellikler bulamam,
Uykulara yatsam uyku alamam,
Rızık toplasam lezzetlerine doyamam,
Öyleyse gam deryasına düşmüşüm ben.

İçkeylerim, yürekkeyim dürlep yana,
Minim uzgan rehet turmışlarım kaya?
Hezirgi gumirlerim ütedir zaya,
Elle kaygı güllerine tüşkenge min.

İçim, yüreğim alevlenip yanar,
Benim rahat geçen ömrüm hani?
Şimdi ki ömrüm geçer boşa,
Öyleyse gam deryasına düşmüşüm ben.

Tigizliknifi lezzetlerin şunnan bilem,
Sabıyları üse ata-ana bilen.
Barı yetimner üseler cefa bilen,
Elle yeşli gine yetim kalganga min.

Eşitliğin tadını bundan bilirim,
Çocukları büyükana baba ile.
Bütün yetimler büyür cefa ile,
Daha gençken yetim kalmışım ben.

Sandugaç sandugaçka cim biredir,
Herindeş herindeşke dim biredir.
Yeşley gine yetim kaldı yalgız başım,
Minim niçik turganımnı kim biledir.

Bülbül bülbüle yem verir,
Kardeş kardeşe şöhret verir.
Daha gençken yetim kaldı yalnız başım,
Benim nasıl yaşadığımı kim bilir?

YALGIZ AĞAÇ

YALNIZ AĞAÇ

Çıgıp kitem yalannarga, usken anda yalgız ağaç.
Külegesine utıram, surıymın yanına bargaç,

Çıkıp gideyinrçayırlara, büyümüş orada yalnız ağaç,
Gölgesine oturayım, sarayım yanına varınca.

Diymin: "Ağaç, nige bulay yalgız başın utırasın?
Üz helinni tilin bilen süyleçi, nige kurasın?

Diyeyim: "Ağaç niye böyle yalnız daşına oturursun?
Kendi halini dilin ile söyle, niçin kurursun? "

Zifa buyın niçik üsti, niçik ermişlerin pişti?
Butakların kimler kisti, yafrakların nige tüşti?"

Uzun boyun nasıl büyüdü, nasıl meyvelerin pişti?
Dallarını kimler kesti, yaprakların niye düştü?

- Butaklarımnı cil kisti, yafraklar sargayıp tüşti;
Minim helim - balasından ayırılgan Yagkup tüsli.

- Dallarımı yel kesti, yapraklar sararıp düştü;
Benim halim - yavrusundan ayrılmış Yakupgibi.

Karangı kün, ise çiller, yava yangır, salkın küzler.
Yalgız başım yeşegenge, bigrek uzın bula tünler.

Karanlık gün, eser yeller, yağar yağmur, soğuk güzler,
Yalnız başıma yaşarken fazla uzun olur geceler.

Bu agaçnın tüplerinde Sabır digen çişmesi bar,
Herbir karangı tünnernin yaktı künli irtesibar.

Bu ağacın dibinde Sabır denen pınarı var,
Her bir karanlık gecenin parlak güneşi, sabahı var.

CEFA KÜRMÎY REHET KADİRİN BİLİRMİ

CEFA GÖRMEDEN RAHAT KIYMETİNİ BİLİR Mİ

Garip ulmıy garip helin bilirmi?
Sefer çıkmıy sefer helin bilirmi?

Garip olmadan, garip halini bilir mi?
Sefere çıkmadan sefer halini bilir mi?

Cefa kürmiy rehet kadirin bilirmi,
Rehet ile gumir sürgen bulırmı?

Cefa görmeden rahat kıymetini bilir mi?
Rahat ile ömür süren olur mu?

Meşekatsiz gıylim algan bulırmı,
Gıylim istep kurılay kalgan bulırmı?

Meşakkatsiz ilim alan olur mu,
İlim isteyip kuruyup kalan olur mu?

Benim kibi cefa kürgen bulırmı?
Mihnet içre gazap kürgen bulırmı?

Benim gibi cefa görmüş olur mu ?
Eziyet içre azap görmüş olur mu?

Mihnet kürip gumirin sürgen bulırmı?
Kiçirgenner bendin artık bulırmı?

Eziyet görüp ömrünü süren olur mu ?
Affedenler benden fazla olur mu?

BEHİT YANGIR TÜGİL BİT UL

BU DÜNYADA NİCE CANNAR

BU DÜNYADA NİCE CANLAR

Kişi yetim, atası yuk, kişi yetim, anası yuk,
Ülim kilse - dermanı yuk, bu ülim şundayın bir hel.

Kişi yetim, babası yok; kişi yetim, anası yok,
Ölüm gelse, dermanı yok; bu ölüm böyle bir hal.

Ülip kite ataları, yılap kala balaları,
Kümip kaytalar ki anı, bu ülim şundayın bir hel.

Ölüp gitti babaları, ağlar kaldı çocukları,
Gömüp döndüler ki onu, bu ölüm böyle bir hal.

Bu dünyada nice cannar yetim bulıp kala alar.
Tügeler yeş birle kannar, bu ülim şundayın bir hel.

Bu dünyada nice canlar yetim olup kalıverir,
Dökülür yaş ile kanlar, bu ölüm böyle bir hal.

ÜLİMHELİ

ÖLÜMHALÎ

Ülim digen açı agu, birev de tatımıy kalmas;
Ülim ugı atar tun, birev de kutıla almaş.

Ölüm denen acı zehir, tatmayan kimse kalmaz,
Ölüm oku atar doğruca, kurtulan kimse kalmaz.

Bu kadirli bala diymiy, atası - anası kala diymiy,
Gumiri buyı yana diymiy, begırge ut kaba diymiy.

Bu çocuk kıymetli demez, ana babası kalacak demez,
Ömür boyu yanar demez, yüreğe ateş salar demez.

Çeçek vakıtın eli diymiy, yeşer vakıtın eli diymiy,
Gaziz cannan yakın kürgen yarın kala sinin diymiy.

Çiçek zamanı işte demez, yeşerme zamanı işte demez,
Aziz candan yakın görmüş yârin, kalacak demez.

Bu kirekli kişi diymiy, küp işlesi işi diymiy,
Şunın üçin bik küplernirt tügile küz yeşi diymiy.

Bu fay dalı insan demez, çok işleyek iş demez,
Bu yüzden uzun zaman dökülecek göz yaşı demez.

Bu yahşi, bu yaman diymiy, munın işi temam diymiy,
Birevler tilmirip kütse, aşıgıp almağa kilmiy.

Bu iyi bu kötü demez, bunun işi tamam demez,
Kimisi muhtaç olup beklese, acele edip almaya gelmez.

Bu müsafir iken diymiy, tanışı bar miken diymiy,
Çit illerde yalgız ülse, nihel iter iken diymiy.

Bu misafirmiş demez, tanıdığı var mıdır demez,
Yabancı memlekette yalnız ölse, ne hal edermiş demez.

Birevge de kineş kılmas, bu kart, bu yeş tiyip turmas,
Kütip turmas çakırgannı, alıp kiter ülim heli.

Kimseye nasihat etmez, bu yaşlı bu genç deyip bakmaz,
Beklemeye kalkmak çağırdığını, alır gider ölüm hali.

Piygamberler de kalmagan, dahilar yul taba

Peygamberler de kalmamış, padişahları yol almamış,
Tabip deva kılamamış, tuhaf hal bu ölüm hali.

almagan,
Tabip deva kıla almagan, gacep hel bu ülim heli.
Batarlardan idire baş, patşalardan kuydıra yeş,
Kutkaralmas urış - talaş, alıp kiter ülim heli.

Yiğitlerden alır baş, padişahlardan döktürür yaş,
Kurtaramaz vuruş dalaş, alıp gider ölüm hali.

Akıllarını kıyla heyran, ümitlerni kıyla veyran;
Deva tabılmıy hiç kaydan, alıp kiter ülim heli.

Akılları kılar hayran, ümitleri kılar viran;
Deva bulunmaz hiçbir yerden, alıp gider ölüm hali.

Begırlerni kebab iter, turmışlarnı herap iter,
Barınnı da alıp kiter, avır hel bu ülim heli.

Bağırları kavurur, hayatı harap eder,
Herkesi de alır gider, ağır hal bu ölüm hali.

Bu dünyaga kilip kitken ademnernin hisabı yuk,
Ülimge baş iydirmeske bu dünyanın kitabı yuk.

Bu dünyaya gelip gitmiş insanlannhesabı yok,
Ölüme baş eğdirmeye, bu dünyanın kitabı yok.

