GÜNÜMÜZ TÜRKMEN şİİRİNİN ÖNEMLİ
TEMSİI__ CİLERİNDEN BİRİ:
"BERDİNAZAR HUDA YNAZAROV"

PROF. DR. :FİKRET TÜRKMEN

Bugünkü Türkmen şiirinin meşhur temsilcilerinden olan Berdinazar Hudaynazarov, 15 Nisan 1927 yılında Aşkabat vilayetinin Yerbent ilçesinde (Karakum'un merkezidir), göçebe bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İkinci
Dünya Savaşı'ndan önce bu ilçenin halkı Amuderya nehri kıyısında bulunan Lebab viUiyeti çevresine, Stalin yönetimi tarafından göç ettirildi.
Savaşın ağır şartları altında sıkıntı ve yoksulluk çeken bu yöre erkekleri
hem okuyup, hem de çalışmak zorunda kaldılar. Şair Berdinazar ilk şiirlerini 1516 yaşlarındayken yayımladı. Bu şiirler onun 1946 yılında gazeteci olarak çalış
maya başlamasını sağladı.

Moskova' da iki yıllık bir edebiyat eğitimi gören şair 1971 yılında yayımla
dığı Gumlular adlı romanıyla Milletler Arası Mahturnkulı Ödülüne layık bulundu.
Berdinazar Hudaynazarov Türkmen şairleri arasında çok bilinen bir şair
olup 40'tan fazla kitabı vardır. Bu kitapların çoğu, çeşitli yabancı dillere çevrilip yayımlandı. 197 ı -75 yılları arasında milletvekili seçilip, Türkmenistan Meclisi üyesi ve aynı zamanda Türkmenistan Yazarlar Birliği Başkanı oldu.
Şair Berdinazar Hudaynazarov halen "Milletler Arası Mahtumkulı Ödülü

Komitesi"nin başkanlığını

yapmaktadır.

Biz, burada B. Hudaynazarov'un şiirlerinden bazı örnekler sunmak istiyoruz. Şiirlerin Türkiye Türkçesi karşılıkları yan sütunda verilmiştir.
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Ak Gün Depemizden
Sallantp Dursun
Ovuncak zat/an agzap
Aylar geçip,

durmalifı.

yıllar aylamp

dursun.

Ak Gün Tepemizde
Sallanıp Dursun
Üzülecek şeyleri ağza almayalım,
yıllar

Aylar geçip,

dönüp dursun.

Toylar toya, yaslar yasa meilzesin.

Toylar toya, yaslar yasa benzesin,

Ak gün depemizden sallamp dursun.

Ak gün tepemizde

sallanıp

Her pasıliil

Her mevsimin hali

sırası

yagdayı

- recesi bar,

Her zadıil özünüil derecesi bar.
Adamıil agı

bar,

garacası

Yagşılar yanmadan

bar,

saylamp dursun.

Her bir

şeyin

Insanın akı var, karası var,

sırrımı

Ben

Görüp durus, her diplamIı lukman deL.

Görürüz her

- bifyen diymek hökman del

var,

kendi derecesi var,

Iyiler kötülerden ayrılıp dursun.

Men kemimi öz içinde saklan del
Bifefiokmı

dursun

Bilmediğini

kendi içimde saklamam
diplomalı

Lokman

değiL.

biliyorum demek şart
öğrenip

değil,

Bifmeyen bifyenden övrenip dursun.

Bilmeyen bilenden

Yap boyunda tallar ıransm heryan!

Su boyunda sögütler sallansın her yana!

Sülmüresin deiliz, çJ(pmsm derya,

Dalgalansın

Serpifen tohumlar bulmasmı

ırya.

Atılan

tohumlar

Yaylalar

Öy öydür üzügi, durligı bilen,

Ev evdir,

tanarlar erligi bifen,

Seheriil

çıgı

dek terligi bifen,

Adamı tanırlar erliği

Seherin

çiği

Kız çıksın,

Yigitler öylenip dursun.

Yiğitler

gibi

derya,

heba,
dursun.

ile,

ile,

tazeliğiyle,

evlenip dursun.

yumşun

bilirsin,

Oğullarımız

Herkes difie öz omunda

otursın.

Herkes

ata

olmasın

birliği, dirliği

Gızçıksm,

Ogulfanmız

çırpınsın

yağmurla sulanıp

Yaylalar yağmurdan suvlamp dursun.

Adamı

deniz,

dursun.

ata

yalnız

işini yapsın

kendi yerinde otursun

Gelen özi bifen dövlet getirsin,

Gelen özü ile devlet getirsin

Gidenler /ZIna kövlenip dursun.

Gidenler geriye

bakıp

dursun
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Yigit yalfıız dogu/masm dörende,

Yiğit yalnız olmasın doğunca

Hossar bu/sun, dost-yar bo/sun degrende.

Hamisi olsun dostu, yari olsun etrafında

BiIi guşap bir tarapa ugranda.

Beli kuşanıp bir tarafa gidince

Işimiz mıdama şov/anıp dursun.

Işimiz her zaman uğurlu olsun

Biderek gitmesin berlen övütler.

Boşa

Goy, yetişsin garga de/-de, bürgütler,

Bırak yetişsin

"Hehf" diyefide "Meh" diyeycek yigitler,

"Hey" deyince, "buyur" diyecek yiğitler

Çapı/cak

Koşacak

at yalı

şay/anıp

dursun.

gitmesin verilen öğütler
karga değil kartallar

at gibi süslenip dursun

Bo/sa-da adam/ar beyikli-pesli,

Olsa da adamlar büyüklü küçüklü

Mayda-ha bo/mandır Türkmenifl as/ı.

Küçük

Oguz hanın

Oğuzhan'ın

iZi, Görog/ın

Ovnama hav, murtun

nesli

tov/anıp

dursun.

olmamıştır

izi,

Türkmenin

Köroğlu'nun

aslı

nesli

Üzülme hey, bıyığın burulup dursun.

Sancara Seredip

Manzaraya Bakarak

Yazılan Goşgular

Yazılan Şiirler

1
Bu gün yigif
Yı/gıryan

çıkdın

on yedi yaşap,

sehe/çe dodagı diş/ep,

Bugün

yiğit

oldun, on yedi

yıl yaşayıp,

Gülümseyip, yavaşça dudağı dişleyip,

Herne bagM çüvüp, ıkba/ın iş/ep,

Her ne ise bahtın çıkıp, ikbalin işleyip,

Yörecek yolunda yaran tapı/sm.

Yürüyecek yolunda dost bulunsun.

Bereketli ge/sin
Düyşüne

yaşı/ yaz/arın,

gir göze/-göze/ gız/arın,

Möhür bo/up ga/sm basan
Ak/ına, şekline

hayran

ız/arın,

tapı/sm.

Gök yay/ada ak bedevin
Ak yı/dızın yanıp dursun,

Bereketli gelsin
Düşüne

yeşil yazların,

gir, güzel güzel

kızların,

Mühür olup kalsın bastığın izlerin,
Aklına, kıyafetine

hayran bulunsun.

kişfıesin,

Gök yayiada bedevi

yaşmasm,

Ak

yıldızın yanıp

atın kişnesin,

dursun, sönmesin,

Ova/-ahır başına iş düşmesin,

Evvel ahir başına iş düşmesin,

Düşeyse

Düşerse

beladan goran

tapı/sm.

beladan koruyan bulunsun.
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Çıkan çeşmefı

ha/al arassa

as/ın,

Kaynayan

pınarın

helal, temizdir

A/a meydan/arda

bo/masın asgın,

Ala meydanlarda

Hak sı/asın, kem

bo/masın rısgıfı.

Hak ihsan etsin eksik olmasın

Mıdam mafı/ayıfıdan

diren

tapı/sın.

Bu dünyeni tutup bo/maz harsurup,
Yöne

ıkba/

Me/e gelin

ga/aversin

govsunıp,

gucağıfıda ovsunıp,

Gapdalında

tapılsın.

ganat geryen

Pikir etmek gerek, oy/anmak gerek,
Dünyeni sak/ap dur bir dövüm çörek,
gursagıfı bo/masın

Herne çep

Gövni gü/letmege seyran

gurak,

tapı/sın.

yanında

Her vakit
Bu

olmasın

dünyayı

rızkın,

destek bulunsun.

tutmak olmaz

çabalayıp,

Yine ikbalin

kalsın

Güzel gelin

kucağında nazlanıp,

Yanında

düşünmek

gerek,

koruyan bir parça ekmek,

Ne olsa da,
Gönlü

isteyip,

kanat geren bulunsun.

Fikit etmek gerek
Dünyayı

düşman kursağın olmasın

yeşertmeye

Ben arzu edersem istemem fazla

Bagtıyar

Bahtiyar ol

bo/ og/um, er kimin yaşa,

Sür,

köşek,

düyşe

sürmege dövran

tapı/sın!

oğlum

Dag/arıfı

Yolda,

depesin bürende duman.
ga/an

yaşa

Ömür sür oğlum, yaşamaya devran bulunsun!
2

ya/ap ye/ler geçende,

ızda

er gibi

Insafsız zamaneler dönsünler düşe

2
Yı/çır da Şı

bo/safı

ezizim,

Yalçın taşı

yeller

Dağlar başını

yalayıp

bürüyünce duman.

kalmış

Yolda, izde

geçince,

olsan azizim,

Öz öyüfıe sag-aman bar, sag-aman!

Öz evine sağ salim dön sağ salim!

Sarı tomsufı

Sarı yazın sıcağına

Sa/gım

ak alnına

çıdaman,

atyan çagı Çöı atlı umman,

Uzak yola

kurak,

seyran bulunsun.

Men arzuv etsem em edemok aşa,
Zabud zamana/ar övrü/sin

aslın,

suskun,

düşen bo/safı,

ezizim,

dayanamadan,

Serap görülen çağı çöl adlı ummanın,
Uzak yolda

düşen

olsan azizim,

Öz obafıa sag-aman bar, sag-aman!

Öz iline sağ salim dön sağ salim!

Agzı

ak köpükli goca Hazarıfı,
A/ asmana atı/şına garaman,

Ağzı

Ha/lan atyan bo/safı gom/ar içinde,

Koşuşup

dursan da kumlar içinde,

Kenarıfıa

Kenarına

var

bar sag-aman!

ak köpüklü koca

AI asumana

Hazar'ın,

çıkışına bakmayın.

sağ

salim.
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Bulut/an bövsüp baryan uçann,

Bulutları yarıp

Çal ümüre çümen bo/sa bu zaman

Boz dumana dalan olsa bu zam

Men

Ben

çagıryan,

senem

çagır Hudayı

Uçar guşun yere gonsun sag-aman!
Men dünye bakyarm
Ka/bımda

havatır

bilen,

hovsa/a, gövnümde güman.

Eyezizim,

çarkandakıl

yol/ann

Smagmdan sag-aman geç, sag-aman!
Eger-de

köşegim,

senin

kastına,

şar-gara

Çene/se keseden

keman,

ızımda

kuşun,

sen de

çağır Hüdayı
sağ

yere konsun

Ben dünyaya

bakarım,

huzur ile

Kalbimde

endişe

Eyazizim

karmaşıktır yolların

Kenarından sağ

Eğer evladım

Çıkarsa

salim.

gönlümde güman

salim geç

sağ

salim.

kastına

senin

kenardan kapkara

düşman

Özümü atarım onun önüne

Özümü ok/aym onun önüne,
Sen

çağırayım

Uçan

uçağın,

giden

ga/san bo/yar sag-aman!

Sen arkamda kalsan

sağ

salim.

3

3

bakınca

Men sana seredip özümü göryen,

Ben sana

Ömrün on yedinci yazını göryen.

Ömrün on yedinci yazını gördüm.

Kirk beşinci ylldı-

Yeniş yı/ıdı,

Kırkbeş yılı

tanlş yılldl.

Asumanın,

Asmanın,

Zeminin

Lebabın topragı,

Günorfa çöl/ük,

kendimi gördüm.

idi- galibiyet

tanış yılıydı.

zeminin

Lebap'ın toprağı,

yılıydı,

güneyi çöllük,

bölüğünde

Çopan/ar po/kunda edyerdim gul/uk.

Çobanlar

Ge/cegim, görcegim önümde heniz,

Geleceğim, göreceğim

Duydurman gursaga giripdi bir gız.

Fark ettirmeden gönlüme girdi bir

Jn u/ı bayllgım - entek Enem bar,

En büyük zenginlik

Serde hWa/, yüregimde mam bar.

Aklımda

Yassıgım

Yastığım

gazetdir,

Dünyen göze/digni
Kagız tapıfdıgı

Söygüçerek

ovkadım

duyyardım

- yazyardım

bardı

kitap,

onunam

okap.

hayal

ederdim kulluk.
önümde henüz,

şimdi

anam var,

yüreğimde

gazetedir,

Dünyanın güzelliği ni

güven var.

yemeğim

kitap,

gördüm okuyup.

goŞgl,

Kağıt bulduğumda yazardım şiir,

ışgı.

Sevgi gibi

vardı

kız.

onun da

aşkı.
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dövri yatlan dek düyşi,

Yatlayan

O

Ah, ganp

güfılerin

Şöhrat

on yedi yaşı.

Hatırlar

o devri hatırladığı gibi düşü,

Ah garip günlerin on yedi
Şöhret

neme gerek?

neyim e gerek?

At neme gerek?

Nam neyime gerek?

Oglanlık

Gençlik var ahir

Gaygı

bar ahır olara derek.

Kaygı

neme gerek?

onların

yerine.

neyime gerek?

Gam neme gerek?

Gam neyime gerek?

Onlann hiç biri tutanok derek.

Onların

Baylık

Zenginlik neyime gerek?

neme gerek?

hiç biri tutamaz yerini.

Zat neme gerek?

Mal neyime gerek?

Başga

Başka

maksat üçin uryarka yürek.

Güne, sogap bilen yok menin

işim,

Ah! Aklın öyeügi, on yedi yaşım!
Son-sofılar

aladan agralyar barha,

Peyda bolup Nebis

atlı

yuvdarha.

yaşı!

maksat için

çarpıyor

yürek.

Günah, sevap ile yok benim
Ah!

aklın yuvası,

Son zamanlar
Peyda

olmuş

on yedi

işler

işim,

yaşım!

artar gittikçe,

Menfaal diye bir ejderha.

Düyn ir bilen ondun, bu gün on gerek,

Dün erken yaşadın ondun bugün on gerek

Ken gerek, ken gerek, ören ken gerek.

Çok gerek, çok gerek daha çok gerek.

Zatdan

başka zadın gaçıpdır

Dek düyn sen
Gözün
Nedip

adamdın,

doyanokmı

veei,

bu gün

AI/acı.

- diymek sen geday,

yasayıpsın adamı

huday?!

Maldan

başka malın kaçmış
adamdın,

Daha dün

yaratmışsın insanı

Hem içimden yalbaryan Hudaya.

Ve içimden

et, kömek ber,

Yalançıda yaşar yalı

rahat.

Ey

Hüda?!

bakıp dalarım düşünceye

Ben sana

garaşık

Allah'lık

Gözün' doymadı mı demek sen geda
Ne edip,

Men sana seredip batyann oya,

Ey biribar,

bugün

himme

Allahım

yalvarırım

koru,

Yalan dünyada

Hüda'ya

yardım

yaşar

et

gibi rahat
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Hor etme, har etme, zada zar etme,

Hor etme, hakir etme, mala muhtaç etme

Yöne gözi geday/ıkdan ha/as et!

Ama gözü

Men bo/sam,

sa/gıma menzeş

dünyede

gedalıktan

Ben olsam, seraba benzer dünyada

Pul goycak bo/ma dım,

Mal edinecek

Goycak bo/dum

Bırakmak

iZ.

Hava, men biri kem

yetmişe

yetdim.

Indi sen ka/bına girendir bir gız...

Divar annsmda

olmadım,

istedim iz.

Evet ben, biri eksik,
Şimdi

de kalbine

yetmişe

girmiştir

Pıgamber yatır.
dımıp

Ne ses bar, ne seda difie dem

Duvar
Biz

otms.
alıp,

arkasında

susar dururuz.

Ne ses var, ne seda

Dem a/yan/n duu/mayar bu yerde,

Nefes

Eşidilenok

lşitilmez saatlerin tik takı.

sagat/ann cık-eıkı.

adın/

arzulara
aldığın

dalıp

yalnız

Tatlı

duyyarsın Hakı.

Tesin-tesin duygu/ann içinde

Yanlız

yürek ile

konuşursun

Onun ile

Bir gül gibi

Özüni bilmege çalışyarsın sen.

Kendini bilmeye

duyyan

oraşan

Bu yerde ruhun arassalanyar.
Bu yerde hiç

kişi

gedem/enenok,

Bu yerde adam/ar neresse/enyer.

fakat

duyarsın Hakkı.

Garip garip duygular içinde

Onun bilen gep söz alışyarsın sen.

a/dığın sayı

Nefes

sen

açılıp Tanrı

aldığın

önünde

çalışırsın

sen.

zaman hissedersin sen

Bu yerde ruhun temizlenir.
Bu yerde hiç kimse kibirlenemez
Bu yerde insanlar

çocuklaşır.

Ine, indi birden düşünip ga/yan,

Yine

GudratJfi içinde oturan/na.

Kudretin içinde bulunduğuna

Hem

hoşa/ bo/yarsın

Haka

Elini enege yetirenine.

sıgln/P,

alıp,

duyulmaz bu yerde,

Begü/ dek açılıp Tannn önünde

Dem

nefes

dururuz.

Allah'ın adını anmadık

dine agzafiok,

Eysem yürek bilen

kız ...

Peygamber yatar.

komşu otağında

Süyci arzuv/ara çümüp otms

AI/an/n

geldim.

bir

Medine

Medine
Biz gonşı otagda

halas et!

şimdi

birden

düşündün

Ve mutlu olursun Hakka
Elini çenene

durdun

sığınıp

dayadığında.

Prof Dr. Fikret Türkmen 27
Divar anırsında yattr Pıgamber,

Duvar

arkasında

Meger duyup senin pelin-netini.

Meğer

duyup senin kader ile

Bu yere gelenin

kalbına

Paklığa çağırıyor

Nesihat

Gözyaşı

Tay

Göz için gözünü silme, eyadam
çıksın,

işir garip

Gavı

depdir gavu/an yatlamak,

Hökmanmıka

gövni şatlamak,

iştir,

dedirtmek için,

değil

yürekten

çıksın

halka yedirmek için.

fakir gönlü kazanmak

Iyi örftür, iyileri yad etmek
Şart mıdır
Adını

eleme yaydırmak üçin.

Dayanndan

yaptı

gözden

yapılsın

Güzel

val/a takay atlamak,

Aç gözün gözlegi manatdır,

Gözyaşı

Toy

ile iydirmek üçin.

Acap

Adını

Toy yapma, toy

diydirme üçin,

gözden del-de, yürekden

tutu/sın

öz ümmetini.

Nasihat

Göz üçin gözüni süpürme, adam
tutdı

kazanı

Buraya gelenin kalbine girip

girip,

Peklige çagIrlyar öz ımmatını.

Tay tutma tay

yatar Peygamber

maldır,

daymazlIgı ahmaldır,

ki valiahi orman yakmak

aleme duyurmak için.

Aç gözlünün

aradığı paradır, maldır

Doymasından doymaması
şey

zordur

değildir

Her bir emlenen zad bayumlIk deldir,

Her verilen

Pişme paylanvandır dadırmak

Pişme paylaştırıp, tattırmak

üçin.

Gay edyen işimiz bize gelişsin,

gönülden

Bırak yaptığımız iş

için.

yakışsın.

bize

çalışsın

Adam, adam balmak üçin çaIJşsln,

Adam, adam olmak için

Göz gülüp, göreniii gövnüni açsın,

Göz gülüp, görenin gönlünü

Gülmesin bir özün söydürmek üçin.

Gülmesin kendini sevdirrnek için.

Gü/li - gü/elek/i bahar pasIInda,

Güllü, gelincikli bahar mevsiminde,

Hıcuv

güycer hayvan, ınsap nesIinde,

Istek, güç alır hayvan, insaf nesiinde,
aramamıştır

Söygi dören deldir ahır aslında

Sevgi

Aşıklan

Aşıkları

herne köydürmek üçin.

Tanamaga

ınsan/ann

merdini

AI/an özi yaradıpdır gerdeni,

ahir

aslında

her ne ise yakmak için.

Tanımaya insanların

merdini

Allah kendi

yaratmıştır

ne yapacak

SaglIgında

neme etcek derdinip,

Sağlığında

San sebep

tapılar

Sonra sebep bulunur

derdinmek üçin. ..

açsın

omuzu,
şikayetlenip,

sızlanmak

için ...
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Duyduruş

Duyuru

Gara niyet difie içde yatanok,

Kötü niyet

O belan daşma çıkması bardır,
Dost/ar, ege bo/un, seresap bolun,
Gömlek yılan bolup çakması bardır.

O

Diyyen bu zat/an görenson gözüm,
Yukalan yürekde

galmandır

Şar

şar gara

gara niyetin,

Arassa

dözüm,

sözün

adamı yıkması bardır.

yanlız

içte yatmaz

belanın dışa çıkması vardır

Dostlar dikkat edin
Gömleğin

olup

Söylüyorum bu

ihtiyatlı

olun

sokması vardır.

şeyleri

görünce gözüm

Yufka yürekte kalmaz bir tahammül
Kapkara niyetin kapkara sözün
Dürüst

adamı yıkması vardır.

A vu/ı töhmetin yaramaz gepifi

Zehirli töhmetin yaramaz sözün

Güycüçe güyci bar atılyan topun,

Güce gücü var

Göze çöp atlIJp çakilan çöpün

Göze çöp

Tutuş

tokaylan

Bütün

Mısal

a/yan Garagumun çölünden,

yaktıgı bardır.

atılan

topun,

atılıp çakılan

çöpün

ormanıarı yaktığı vardır.

Örnek aldığım Karakum çölünden
saklasın rüzgarından,

yelinden,

Hak sak/asm epgeginden, yalmdan,

Hak

Bir nekesin elinden-u-difinden

Bir namerdin elinden ve dilinden

Mün

adamın

Ey dostum,

cebir çekmesi bardır.

yagmlı

ge/sin yillann,

Bin

adamın

Ey dostum

cefa çekmesi
yağışlı

solmasın

vardır.

yılların,

gelsin

Bimahal solmasm e/van gül/erin,

Bimahal

Emma birden turan gara yel/erin

Ama birden kalkan kara yellerin

Miveleri yere dökmesi bardır.

Meyveleri yere dökmesi

vardır.

Yaban otlar tez

kök verip

Haşal

ot/ar tiz boya/yar kök urup,

Gövnüme göribem baryar köpe/ip,

Gönlüme

elvan güllerin,

boyalır,

kıskançlık

verir

çoğalıp

Işi ona n bir kişinin apanp,

Işi düzelen bir kişiyi götürüp

Ikince-de gözün dikmesi bardır.

Ikinciye de gözünü dikmesi vardır.

O diyen bir yöntem bo/ma yanaşsan,

Öyle zayıf olma yanaşırsan,

Yaman görer yagşlIJga
Nekese, necise
Ahm depeile

dalaşsail,

bipervaylaşsan,

çıkması bardır.

Kötü görür iyilikle

dolaşırsan,

Akılsıza alçağa kayıtsız

Sonradan tepene

kalsan,

çıkması vardır.
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Mantık

Logika
Şükür güneil

gapda/mda sogap bar,

Soragıil ızmda

oila eogap bar,

Şükür günahın yanında

Herki zadıil ailırsmda sebep bar,

Her bir

Derman gtta/yarmı-dert köpe/yendir.

Derman

Garn/ık

yok yürek noveuvan bo/sa,

yanında

Sorunun

azalınca

Yaşamak isteğin

Durmuşıil tagamı

süyeeyen bo/sa,

Hayatın

lezzeti

Namert aza/yandır-mert köpe/yendir.

Namert

azalır

A/la diyer yagştfıga

Allah der iyilikle

Agdık

yanaşyan,

bo/sa dogn ya/dan

Diymek

şeytan,

azaşyan,

yagnt çert köpe/yendir.

dert

sevap var

çoğalır.

Ihtiyarlık yok yürek mutluysa

güyeeyen boisa,

A/la diyer yaman/ıga

ona cevap var

şeyin arkasında

Yaşamak hıeuvıil

da/aşyan,

sevap var

güçlüyse

tatlıysa

mert

çoğalır.

yarışan,

Allah der

kötülüğe yanaşan,

Çok olsa

doğru

Demek

Her hilirek adam/ar bar halkda,

Her

şeytan,

çeşit

çıkan,

yoldan
yani

şer çoğalır.

insanlar var halkla,

Tana, kimiil kimdigini antk/a,

Tanı,

lşiil ya/ almasa gudaçıltkda,

Işin yol almazsa dünürcülükle,

Önüilde goyu/yan şert köpe/yendir.

Önüne koyulan şart çoğalır.

Ken

duşarsıil

Buysancıilı

çma

meilzeş

ya/ana,

berme onuil ko/una,

Lak atyan ken bo/sa

gıza-geline,

Çok

kimin kim

rastlarsın gerçeğe

Laf alan çok olsa
Koç

Gül Barada, Pul Barada

Gül

yiğil azalıp

Ah, acaba

Gök ytfak/ar gıza

Gök

Kiçieik

de/-u/ı zadı

göryersiil,

Gözüil yagm iyip baryan gü/lerde.

kıza,

nasıl

yıldızlar

Küçücük
Gözün

yağını

Pul

çoğalır.

Hakkında

bahar olur

dizi

değil

geline,

namert

Hakkında,

Ah, nehili aeap bahar/ar bo/yar,
çö/lerde,

benzer yalana,

Gururunu verme onun eline,

Goç yigit aza/ıp, murt-köpe/yendir.

çıkyar

olduğunu ayıkla,

çıkar

büyük

çöllerde

şeyler

görürsün

yiyip gelen güllerde.
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Güller!

Güller!
Gül/er açyar senifi gövnüfii,

Güller açar senin gönlünü

Gövü/ açık bo/sa-yollarlfi açık,

Gönül

Bak, gü/üp-yl/glrlP duran bu gül/er,

Bak gülüp

Cüm/eyi-cahana berip dur ge/şik.

Cümle cihana veriyor güzellik.

Açgöz adam bizar bo/up bar zatdan,

Aç gözlü adam

Ovadan gül/eri çalityar pu/a.

Güzel gülleri

Hem-de müynürgemen yaşan bo/up yör,

Hem de çekinmeden

Özünifi göydügen msabı bi/e.

Kendisinin azalan

Gövnüfi açmak üçin ge/en yaz bo/sa,

Gönlünü açmak için gelen bahar olsa

Övrü/yer seherde ak yagış/ara,

Dönüşür

açık

ise,

yolların açık

ağlayıp

duran bu güller

bızar

değişir

olur

pula
yaşayıp,

insafı

seherde ak

herşeyden

yer

ile.

yağmura

Adamlii gövnüni av/acak bo/up,

Insanın gönlünü avlamak için

Sayrafi diyip, buyruk beryer guş/ara.

"Ötün" deyip buyruk verir kuşlara.

Senem se/pep yörsüfi

dodagıfi

ya/ap,

Sen de

boşuna dolaşıyorsun, dudağını yalayıp
yetişmez

Haçan görsefi yetişiksiz günde sen,

Ne zaman baksan da

Ya özüfii tanafiokmı henizem,

Ya kendini bilmez misin henüz

Dünye

mıhman

bo/up ge/en bende sen.

Adam, adam nire baryafi a/akcap,
Haçan dmç a/maga

dızıfi

epersifi,

Porhan tebigata bir nazar ayla,
Kem

zadıfiı

be/ki şonda

taparsıfi.

Hasap/asafi yaşalipdır,
Bir azacık, bir azacık,
Bagt bi/enem

duşulipdır,

Bir azacık, bir azacık.
Se/pep, se/pep agzlfi kepep,
Çeki/se-de

şunça

cepa,

Dünyaya misafir olup gelen

kişi,

Adam, adamnereye gidersin

haldesin
sen.

bakınıp

Ne zaman dinlenmeye dizini bükersin
Güzel tabiata bir nazar eyle
Eksiğin

belki onda bulursun.
yaşanmıştır,

Hesaplarsan
Bir

azıcık,

bir

Mutlu olana

azıcık,

rastlanmıştır

Birazcık, birazcık.

Araya araya

ağzın

kuruyup

Çekilsede bunca cefa.

Görü/ipdir keypi-sapa

Görülmüştür

Bir azacık, bir azacık.

Birazcık, birazcık.

zevkusefa
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Gaçip güycüm,

gudratım

Tükenip gücüm kudretim,

Kete-kete büdüredim.

Zaman zaman sendeledim,

çaga bo/up guduradım

Çocuk olup kudurdum,

Bir azacık, bir azacık.

Birazcık, birazcık.

Çmdan köprek ga/p gördüm,

Gerçekten çok

Ag/ap gördüm, gü/üp gördüm.

Hem

ağladım

ayıp gördünı,

hem güldüm,

Dirilikte ölüp gördüm,

Diri iken bile öldüm,

Bir azacık, bir azacık.

Birazcık, birazcık.

Yaz yagşı dek kakabaşdım,

Bahar yağmuru gibi başıboştum,

Yer-yurt gördüm, gövün
Şerap

açdım.

içdim, serden geçdim

Bir azacık, bir azacık.

Yer yurt gördüm, gönül
Şarap

açtım,

içtim, serden geçtim,

Birazcık, birazcık.

Öz ınsabım bo/dı arkam,

Kendi insafım oldu arkam,

Dayandım

Dayandım

men

Şarpık datdım

ofıa

mekem,

bigünekem,

ben ona muhkem,

Şamar tattım günahsızken,

Bir azacık, bir azacık.

Birazcık, birazcık.

Yaşasam-da, ofıa

bakman,

Yaşasam

Razı bo/aymagım

ahma/,

'yaşa"

ıkba/,

Yene

diyse

Bir azacık, bir azacık.

Razı

da oldu heder,

olmam, o da gider,

Tekrar

"yaşa"

dese kader,

Birazcık, birazcık.
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