
§ffıT:lll,_.,:iştir. 
R6ııa Tas (] 982: t41-142) Bulgarlarıır cıı erkcn 780.tle bu

flfls, 
ur;l geye getnıiş olabilecekleri görü şüırded ir.

fl.F; İ1"-::yi Al*Pa Hunları hükünrıtarı Attila'ııııı 453 yılıııda ölünrünclen

tff.:::::.,::1: ]i""| 
babasınııı yeriııe geçnıiş ancak babasİnın kurduğu Hun

fl$u 
*u nl.^u.rlsyon unu uzun s üıt dev anı .e t tirenı enri ş tir.

lg., '_!:_r]lın<la 
Ş.aragur, Ugor ve onogur acllı Hun kabilclerinin Karadeıriz'in

i,ş,llilJ,i"T;":.::i.]Tr.ğınıır 
kolları ile Volga arasınclaki boz.kırlara yerleşnıiş

ıi!. oıuugu, tjızaı]s kaynaklarından öğrenilnıiştir. Bizan.s kayııaklarına 
-uöre Hıın

lE l",,',_,-::*syon-unun Veya cn önenrli kabilcsinin u,ı, Bulgar,dır. Bu
lfl|-]'o:*r{:n 6.. yiizyı| or.aliırında. Doğu ve n"t, ,ır.,oĞ.r" 

'o'r" 
ayrılnıış,

l$l,:,]^'1- Ku.trigurlar olarak da anılan Batı Bulgarları Tuna ile Balkan
|$i,dağları 

'arasındaki 
bölgeyi ve Aşağı Moezya iı. r.oıiya]|, .'"lar....k Tuna

l$i"|ş,,, 
Devletini kurnruşlardır. Tuna Bulgar Devleti 68-,l,rlg ]ı;,.

lği,Ti]liTi.tanınmış[ır. 
Bu devlctin hanlannın a«Jları ve ıalıta çıkış tariİüerini

Eiijl,",:'i,]i1'l_],nn.Bulgarcasının cn öneıııli dil verilerini Jıışturtır. Tuıra
f'ütsulgar Han]arından Boris zan,ıaııntla, 864'te Bulgar devleti resnri clin o]anık

$,lr:Y::'ğj, Ii::l etnıiştir. Oğtu Sinıeon zanranınrıa B uıgar Türk]erinin
§:IsüaVıaŞıP 

HIristiyanlaşnıası tan1anılannıiştır. Bunun sonucuırda Tuııa
F,Bul-earcası da Eski Kilise İsl2vcası tarafindan sönıürülnrüş ve unutıılmuştur.
$-P,.lllTl,: l,}Td,.sözü ecİilen Bulgar Hanları ,istesi clışıı.ıcla, l, Tuclori*-rjt,,o*soV,un naşiyesindeki Ana Bulgarca ibare, 2. Nagv Szent-Miklds
$],:_,l::""ueki 

Ana Bulgar yazıı.ları, i. an, Bulgar yazıtlarıırctaki Türkçe
E.§özciik ve ibareler, 4, Bizans kaynaklanndaki Bulgar Türkçesi ctnik adlaf, 5.

ffİrt,:''j: jİ 1:T|*.ki Ana B ulgarca öd ünç sözcükıer bugüne u]aşn ış [ı r.

fr . ", konted_erasyonunun clağılnıasından .sonra orta vcıığa böIgesinc göç

Elll1,,İ,ull*^ P:lnrlr.un olarak bi]jnen Çuvaşların ata]arl ile Ruslar arasıncla
$ijUUo 0a ı.ıcari bir ilişki olduğu belirlennıirstir. Ruslar. Volga boyun<İaki

#l:-:,_T , '"'sa.rlln ^egenıenlikleri 
aItına - a]ıııak istenıişlersc de lıu

H-serçeldeşnenriştir. Çiinkü] 13. yijzyılda büyük Moğol istilası ortaya çıknıış,
$İ:§,,:- .Yg_.n_in 

önrlerliği nde ki Tü rk ve'rıueoi #İ';;;,'İ; n'.ı., x ı",
Ei,yc u|nyeper lmlağına kadar bütün,bozkırı egenıerı-tiği altına ıılııııştır. cengiz
$kağan'ın ölünıüncıen sonra dört oğIu iıııparatorluğu paylaşnıış, Çuvaş
Fiilş:ll.: Cuçi'ye-kalnıştır. Cuçi'nin İran'clan Don ve Volga ırnıaklarına
?^nuar uzanzu'ı Krallğının adı Altın ordu,dıır. oğu Batu Han zaıııarıında ülke
[daha da büyünıüş ve Türkieş.irilnıişıir. Ayııı zanranda İslanı clini de tıöI.geyeğginuişıir. ' --J "'

!i,, 14, yüzyılda Golden Horde sarsılnıaya başlaıııış Ve yilVaş yavaş küçük
!.PaıçaJara ayrılııııştır. Bu sürecin sonunda.15. yıizyılria Kazaıı'<Ja biçinılenen

l.il.j::],L"Ojg::_!i Çuvaşistan'ı aa içine alnıakı.ayctı. ı552.de Rus çarı
k,\u!kunç lvan zan,lanlnda kazan bölgesi Rrıs rlenctinıine gcçnriş. Çuvaşlar <la

tr

it |7
a!\ .

çtJvAşis TAı.{, ç tJyAş LAR
YE ÇUVAŞÇA

EMINE CEyı-ej

1_ çuvAşisraN

ÇuraŞistan. Moskova'nın 600 knı. doğusundıı, Volga dizi denilen
bölgede yer almaktadır. kuzeyde Çerenriş, batıda Mordvin, doğucia ise Tatff
halklarıyla çevrilklir. Başkenl Rusça söyienişle Çeboksarı, Çuvaşça soylenişıt
Ş upaşkar'd ı r.

|97O sayımlna görc nüfus 1.500.000 dolayındadır . ?4 Haziran 1920,dğ
özerk bölge, 2l Nisan 1925'te isc Özerk Sovyet Sosyalist Cunıhuriyöüİ
olarak belirlennıiştir. 1990'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'niİİi
tıagıiıııasııirJan sonra Çuvaş Cunrhuriyeti adını alarak Rusya Fe<ıerasyonü;ıİtİ
karılnuşttr.

2. ÇUVAŞ TAnİrıİ

Çuı,ıtşlarıır kökeııi bııgün üan]ı bir tartışııııt kontısudur. Genel kanı, nıiİ6]
sıralıırın<la bir kısıııı Türk boylarının (bu Ttirk boyları, Hunlar, BuIğffi
Pcçcnekler. Haz.arlar olarak anılnıaktadırlar) Orta Asya'dan batıya .g..8j

edcrek bir süı,c kuzey Kalkasya'cia yaşadıktan sonra Doğu ,l.vrupa'ya gŞ
, . . -.:;!l

etnriş oldukları ve Çuvaşların ata]annın da bu göçebe topluluklar içinde y]d

alclığıdır. Brılgarlar, Doğu Avrupa'da dağurık boylar halin<le yaşanıış, değİ§İ

zaıııan]arda farklı devletler kurnıuşlardır. .S
Burılardan. Kuban Bulgarlan Macarlarla sıkı ilişki içincle olnıuşlardır|İ,§

Macarcaclaki Eski Çuvaşça ödünç sözcüklerin büyük çoğunluğu KuÜğj
Bulgarcasına aittir. Kuban Bulgarları iederasyonuna bağlı olarak yaşafİ.İ
Mııcarlann bu ortak yaşana ne zanan dahii olduğu rJa tartışuıa konusud_u.,$

Ooı,ırbocz, 7.-8. yiizyıllarda Volga-Kanra sahasında orta_k bir ya§İffi
otduğunu öne sürnıüştür. Dalra sonra fikrini değiştirip Kubzırı ııehriij.[ğ
Azovian nclrri :ırasında. 5.-7. yüzyİllarda birlikte yaşadıkları gtlrUşıİİ*'E

l6



Hıristiyanlığı kabtıl etıııcye başlaıııtŞtarclır. Ruslar bu nnruİj

çuvaşçaya çevirnıeye çalışnrışlar. nıisyonerlerc ÇuvaŞÇa öğretnıekffi

çuvaşça granerler hazırtanıışlardır. ÇuvaŞ adına ria. ilk.I.1b, yüİİ

yarısında yazı lnıış Rus kaynaklarında rastlAnnlŞlır. ilk Çuv.şIlt
I76g.dA çıknrıştır. (Türk Ans. X[I. s.162). 16. YüzYılcla eski Alİİ

bölgesinin Ruslaştırılnrast tantanlannrıştır, . .ı r . ,,liiffi
1650,cle çuvaşislan Moskova iıükünreti i]e birleŞnıiŞ gtlrünnıö'f;

şJ;*,*:;İİiı,l]g":[lTiı ;Iıbirsk 
Vc Kazan eYalel,'::' 

:i$
.,, _:i,jıPa}üaŞltlrltŞtll \§|ı.ıÇ.,ğuı Lı'vLı v '-:,' __ ı . ı 

,="..!t§,

B u 1gar clcvletleri arasırıcla gününıüze en Çok veri ulaŞtıqu]t

yiizyıllarcta hükünr sünııüş olan VoIga Bul.-qar kral]ığıclır. İclll Btİİ
,.i'i§

cılıtrak da anılan Volga Bulgarlarının diti, bugünkü ÇuvaŞÇanı".$şj

al.ıısı sııyılrnakta isc de. Volga Bulgarcası ile Eski ÇuvaŞÇanın Çokiİ_d,

lclıçe tıl«iuğunu kııbtı[ etnıek ctalıa doğru olacaklır. Volga Bulgarc-H

t3. yo,,yı[ın sonları ile 14. ylizyılın ilk yarısındır yaz.ılııııŞ olan nıezlİİ$
",jf,lr

kalnııştır. ç«ığu Bulgarca, bir bölünıü Talarca, birkaÇ taılesi cle e*PÜİ
....;r''t
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5. SESgİıçİsİ
1. Üıısüz }'oneınler
J,,l, ÇuvaŞÇa sesbilgisinin en karakterisıik özelliği in rtirkçe söz içivavlrJğt lıN I utJ(çc §uZ 1Çl,

İl,^l"lT, 
j"l,]:,f":*.T:n] |ve 

ı.olarak korunruş olnasıclır. Bu özeııiğiyıe

*[:ll* 1l:g' Ton::,ı sırasıyıa ,,," , ;;;;;;,J,,,."i.s,r];;;ö, ;;;
1lj"'rş" <*tdl = ET. TT ta§ ay; çrr. şr, .,çun rr, ou;-;İ;'";;r;r:':

1- sdz-lık, TT sa.z "saz, bataklık bitkisi.' vb.
,. 

"^:,,:,r,9'"':1*:1 
İ_'1niı*is,inin karaktcrisıik özcllik]erinden biri cle söz ıçi

İ_l"_:i^ lf__|:i:r.'i:.,.:9:r. önce bulundı.ığu duruıı]ar dışıncla ı.' ye
i"*","u,l,':..:i:1]:l..Bilindiği 

gibi bu ıbnenı j'!", İr*';;;"#Ş ,: ,:;
lTok ._Eörünnıekleclir: Çu, . ı.Iı.a,'.ayak'. < :i

h cı clcı lç = ET a c:la lç, TT a |,a,kak. cı ta.lı|z, Hak, azak, Hal . hacla& ııy. Aııcıık '|,cl deıı sonrıt /. brı;;;y;;;"rİr']

aiııız öclüııç sözcük]crde kulIııııı Iıııiıktı<Jır.
uvıışç,ıı sözcüklerdc /ı. Rusça alıııtılıırdıı ü değeriııclc«Jir.
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.';ili

1.3. 4,/ı ünsüzü, söz ba,şıncla bulunduğu rJurunrda öffinısü'İ

olrıruş, söz içi ve sonunda Oğuz grubu Türk dillerinde olduğu.§

,ı,ıı fonenıi söz başı, içi ve sonuncla korunnruş, ancak,bİ;

ikincil ı, i ibnenıleri önünde ç'ye değiŞnıiŞtir. Söz iÇi ünlüleıarasİ;İÖj
;rda diğeİffi

üıısüzlergibiyarıötün1ü1eşnıiştir:Çuv.çiri..diri.'<

Ayrıca dağınık bir'Fr- > {'§- > ş- cteğişinıi cle gerçekleşnriştlrl|!

1.5. ,ı,k 1bnenri her dururnda genellikle h'ye değişnıiştir;,.A,Iü'_b:

başıncla az sayıcla örnekte k- düşnıüŞ ve uzun ünlüden ötürü ortİffi
ttirenresi çıknrıştır. {,k fbnenıinin söz sonunda düŞtüğü durunrla, O'İİ

ı-tı'a. "ayak" < haclatç = ET ad,alç, TT ol-ok ay,

|.6.ı,ç fonenıi her rlurunrda f olnruştur: Çuv . §ilBı= "çöp:i,*$

|.,l . ,|,.ç fbneııri her durunrda korunınuş, ancak birincil ve iKİİ

fonenrleriönündeş,yedeğişnıiştir:Çuv.,§I.ıı4..siIıek,,< ı...:ıi

l.B. ,.y lbnenri söz içinde korunnıuş, söz başında f-'ye O.ğ,,i§

çur, . §ı.ıı."yaz" <:i:.yd.t,= ET ya.z "i[kbahar", TT YaZ "YaZ"- ::i.:.';.ğffi

1.9. ,,.8, ,.8 {bırenrleri ünlülerarasl durunrda bazan ı, o1nruŞ,f.__j,,ğ§

tlııı.tıııılardaclüşrnüş1erdir:Çuv.sıı.,i..Sağ''<

1.10.,i rı fonenri söz içiırde korunnruş, söz sonunda bazen ııı$
cleğişnıiştir. ,|,ıJ lbnenri ise henı söz içinde lıenı cle söz sonundl#

,,,,kt.iıı=ETktİ.ıı,TTgİiııay.;Çuv.1ıiıı..bin,,<

. .,;r.]j.,,iğ

2. Ünlü Foneırrler

çuvaş ünlü sisterninin belirleyici özellikleri ŞöY19 sıralan*:l':İ

t. iııç Türkçe,nin uzun ünlüleri korrınırrantŞ olrnakla blİlİ

1ıelir._Ein seslik izler bıraknıışlardır. Bu izlerin baŞlıcaları 
'ö1 |'§İtii;

tin]üclen önce _},-, J|- türenresi, söz sonuııcla ünlü rtirenıesi, sö2 i!İ'

ikizleşrncsi, yine söz içinde -iı,tı biçinrinde üÇseslileŞme. ]§.İ
ıl\ ırJ^vY.*,Y9

durunıunclaki uzun tintünün yarattığı ikinci] ı,i fbnenıleri önünd'.*$
. ,t:,,i

:|3§- ) s§- değişnıeleri ve önclanıaksıllaşııradır: Çur. )'ıiij'- "acınf ak, 
9,.kuŞ,.l

I.4.

20

Yönelnıe : ,(A)ttA: Çuv. ı,iı,nı,a.ıı_alla "orrılana doğnı,,

21

-. -.ğJ-,gyv. Jggr \ _rL:4, _ rl,L. ),cuul, L | İeqİ ay.; ÇuV.
'r.iyFo 

_s_r;9el<] 1+k67ek = Trknı. g6bek,Tl göbe:k ay.; Çuv. çııl'.taş'' <
iÜol < *fil= Trkm. claş,TT taş ay; Çuv. şı.ır,.sazlık, bataklık,, (iJ,iar <
.*sd'' : Trknı , sdzlı.k "Saz o]an Yer", TT saz "Saz, batakİık bitkjsi,,.ir _

İ " 3:,Tur'l,,e.açık-e fonenrlerinin gösterini f'arklıdır. Açık e büyük bir
}oğunlukla a ile, kapalı e de büyük bir çoğunlukta i ile gösterilnrektedir:

.;.

lET etig, TT elli ay.

İ :'9i\ ünlüleri ilk ses durunrunda bulundrıkları zanan büyük
Çoğunlukla ölryste bir Jı- ünsüzü türetnıişlerdir: çuv , |,.ı.ıııi, ı,ı.ıııııi,
Utl\-UII:El,ttolıay.lÇuv,var..öZ,orta,iç,karın,,<

ET, TT ıiç ay.

bir
1,ıl.n

TT
", Lıç

i

6. YAPIBİrcİsİ
6-1 . Sözcük Yapım Eklerinclen Örnekler: ,

-§il- §ı'(addan ad yapım eki) Çuv. ti.nıİr-.fıl ..demirci'', TT c]enıi.ı.-ci ay.
-ffhl-tİh (addan ad yapını eki) Çru. yıı,ir-l,ilı. "ağırlık" , TT ağıı._lık ay.
-sar (addan ad yapml eki) Çuv . ),u.nıa.il,-saı...meşe ornanı''.
-lı.i, -ti, -ı-i,, -çi., -ııi.(aitlik eki) Çuv. !al-ti ..köye ait'', ııııiıı-tıi..ona

, GT -ki.
-rı-I Ç eYlenrden ad yapın eki) Çuv . lı.ır-I"kaü" < ı,ko.r-= TT ka.t_ı ay.,all,e.I. (yön gösternıe eki) Çuv . ay-al ..alt taraf'', ii, ti.p-et "ön laraf '.
-tr/-ti (-lff) (sıfat yapın eki) Çuv . yat-li..ad.lı'',

linekli"
-is/-is (eYlenrden ad yapın ekD Çuv. sa.ı,iıı-i§ "sevinç", TT seı,ı.ıı-ı*ç

-(i)nl-(İ)ıı (dönüŞlülük eki) Çuv . sa,ıı-iıı- "sevinmek", TT seıı_iıı_ ay.,
-rü ıı-rÜı (edilgerdik eki) Çuv. hu.s-il- .lkrrrlnıak''.
-(i)§/-(ıl.r (ıştaşlık eki) Çuv. ı,ir-if- "vuruşnak", TT wtr_uş_ ay.
6.2. Ad Çekimi
Ilgi: Çoğunluk] a-n, -iıı/-iıı, -ııiıı/ -,ri,r: Çu, . laşa-ıı.iıı "atln" , pııyQ,ıı-iıı

zenginin ".
l Gösternre-Yönelnıe: -A/ -ııA: Çuv. Q.I,nı.a,n-o "değirnıeni, değirnrene''.

-tıçe: Çuv . şt.lı-ı,o "suda", alik-se n-çe .'kapl-lar-Kalııra: -rA, -rA, -ç€,

Çıknra: -ı'Aıı, -tAıı, -çen: Çuv. 1,ııI.taş-rail..arkad.aştan,,, laştıı_çeıı
onun) atınd arı''.

TT ac|-\ı ay., İne-Ur
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Birlikteliki -pA, -pAlA, -pAlAıı: Çuv. ıııı-po
Yokluk: -siı/-sİ,: Çuv . laşa,§iı, "iıtsız".

Çokl uk: -scN (iyelik ekiııden sonra cktcnİr):
"oğullarırı1"

Neden ,şiııl-şiıı :
a

6.3.Iyelik Ekleri
Teklik: -(i)ııı, -ıı,

"oğlu".
Çokluk: -(r)ııı.i.ı,, -i.ı,, Q: Çuv .ıı,iI -inıir "o ğlunruz", ıı,il-iı.

ıı,il-r'"oğulları".
6.4. Adıllar
Kişi Adıllart: e pİ "be[ı", e,§ı' "Sen", ı,f/ "o"; epİı, "biz"

Gösterrue Adıltarı: ku "bu", .ia kı] "şu" ., §aırf "o", /eşf*

"0".
Sorıı Actı tları : ka ııı "kirıü", nı.İ,ı "rıe", nıİııli "ne

6.5. Ilylenı çekimi
Enıir: §ır-aırr "yazayın,"

§ır "yaz"
§ır-tİr "yazsln"

Olıınısuz biçimi, eylenrin başına ,aJı

Görülen Geçnıiş Zanraıı :

§ır-tinr "yazdın"
§ır-tin "yazdın"
§ır-çİ "yazdı"

§ır-ççir
eki getirilerek yapılır.

Oluııısuz biçinri, geçmiş zanıan ekinden
Gelecek Zanıaır:

§ır-Ip "yazacağını"
§ı r-Yn "yazacaksın"

§ı r-İ "y,&zacak"

Olunısuz biçinıi. geçıııiş zantan ekinden

Şinıdiki Zııııan:

önce -nı.A

" y,rLZıyo rüz"

"yıı,Llyorsunuz"

önce -ııı eki

§ır-a-tip "yaz|yorum"

ğır-ıı- tİn "' y tLzLyorsun"

§ır-a- t "ya,ııyor"
" y a,üı y0 rl ar"

Oluııısuz biçinıi, şiıııdiki zanran ekinden önce -ılıos
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"onunl A" 7. SoZ VARLIqI
Çuvaşçaclaki sözcüklerin en btiytik bölünrünü Tatarcadaıı alınnıış,

16gnçleniele r o1uşturur. Bunlar katnıanlar halinde öclünçlennriş ve
kilikleri ölçüsünde Çuvaşçantn ses yasalarıııa uynuşlardır. Ör. Çuv.

|nlnıelı "çönrlİk" < Tat. çlinlet ay.; Çuv. .ıeıİk "bııytik çatal, yaba" < Tal.
İeııek vb.
i Çuvaşçada Arapça ve Farsça ödtinç sözcükler rle oldukça fazladır.
]oğunluğu Tatarca aracılığıyla girnıiştir: Ör. Çuv. hi-"sep "hesap, aritırretik"
lTat. isep < Ar. hestlb; Çuv. ııanııs "ayrp, utanılacak şey" < Tat. il.al?us ay.
2< At. ııürııı7ş r,[ı.

:. Çuvaşça«la yeni ödünçleıırelerin en büyük bölüıııü Rusça

hrr. ka.pıısta vb.

§, Çuvaşçacia çok az sayıda Fin-Ugor kökenli sözcük de bulunur. Or. Çuv.

Çerenrişçe *yı76.
ıfi "kayın Ağtıcı"

iı, "gece",< Eski

8. ÇuvaŞların en ünlü şairi K.V. İvanov'un IıIaı,spi adlı uzun şiirinin ilk
f-... ..
ıOlUillU.

Cı,ıını.ı flığtltıe

, e§ı

gibi"

§ır-ar
§ı r-ir

lTyı ıı yılixöıt ııöçöı,ıue
Cı,ııırıı-r .ıiigaıu ııığtı.ıe
'l yceıı. c[prceM xyfl-xypa
T'prarı ı<ypilr ç[n-çipa
Cııııö. xaıp xğn }IpTeT.

Cı-ın ğ ryççyıöne ıiöper.
flyr[xceMne, BapceMIIe
Aıı.ıax, vıöıı.ııe ıiöpceıt ,fe,

Xö.ıı xyççy-ııö utaBJlaca
A.ı ıı- ıı E.rlı u bı:Iliıaca,

Silpi Yalİııçe
Puş uynıİn vİSİnçe
Hİvet pihıİ işitsa,

Silpi Çivaş yalİnçe
Yur ljlçI vaskasa.
Tusenı, Sirlsenı hup-hura.

Xğııeı ııöxpö öuıf,ı,ca,
IOp ııpöır.ığ nacKaca.
IOpö rafıca ıröı,ııöpeı{.
XğııeıI Xı,If{l .xöp,ıı.ıöpetı.

Kaırı, fiöpce, xypnaıIca.
tr4prHö xyrıı.rritrı xyıix[pca .

ÇöııĞpö:ıce ril-.IıJ röpııer.
Xöue-ıı xöptrıĞçeM xöp,ı,e,ü,.

IO.xca xaı:ıpğ çblpMapa.
Hyrıca çypeT ypaMpa.

Silpi Köyünde
Marı ayınln sonuırda
Güneş baku ısıtarak,

Silpi, Çuvaş köyünde
Kar eridi çabucak.
Dağlar, tepele r kapkara.
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Yuri kaysa pitniren
Tulıat' kurik §ip-ğira
Hlvel lııti iıİrtnlren.
Sivİ. lıayar hİl irtet,

Kayat' ylrse, hurlansa;
Sivİ ku§§ulİp" ylret,

İrml kunşin huyhirsa.

Putiksenrpe, varsenpe
,§InıIÜse şıv }İrlet.
Ançalı, nrİrüe yİrsen te,

Hıvel lıırtnısenr lrırtet.
rlİl ku§§ulİ şavlasa
Yuhsa kayrİ §ırnı ara.
Açi-piçi vılyasa.

Çupsa §üret, uranlra.

KISALTMALAR: Ar.: Arapça, Az.: Azerice, Çuv.:
Türkçe, Fars.: Farsça, GT: Genel Türkçe, Hak.: Hakasça,
Malınrut Kaşgarlı. SUyg.: Sarı Uygurca. Tat.: Tatarca,
Türkiye Türkçesi, Trknı.: Türknrence, Yak.: Yal,ıu[ça.
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Gider ağlayıp sızlavlıiflE
Soğuk gözyaşlarıyla ffi
Geçnıiş gün için lruvl.i-i$İ

i,.,.§#
l rnr ak]ard. a, ç aylard; 

-.i$

Su gürleyerek parçdtffi

Çuvaşçiİİ
Hal. Haİ[

Fakat ne kadar ağlas.'Ü'*
Güneş yaktıkça yak,yÖ'F;
Kışın gözyaşlaı-ı ağlaİara

Çağlayarak ı nıı akta'iİİ
Çotuk-çocuk ,oynoyu'Ü

Koşup duruyor sokakl=İffi

YUZUNDEKI İzrgn
özcpNsEç«iN
yüzündeki izler giditmenıiş btr ütke yoltı
ç t nğennıemirr haklar v e ö z gıj.rlükte r
ktm bitir lıangi gözler yürıi.ctü üstıi.nd.e
B aygın bir " nazeııd.e " ntı' yolcıılı.ığtı.ııd.a

Her izde kılcal danıarı bir anın
Kore belki O rta Afrilca Vi,etnarıı
Kafkaslardan Bosııa')ıa bi,r yurt kıpkızıl

. Belkt kurtu.Iuşlardaıı be ri yürüyen çizgi

Yüzünü sakla n'olıır yüzıinü koru
Bir gülıjşün kiri, bir ağtayı§ın
Ç ıl g ı nca ş q, Ier yap ür tnıas ın ş aıza
İrısanın bir d.elt errned,iğt kald,ı irısanı

KraI olamayanLnya fo.şah d,tSes
Hitler olamayanın ya cta Yeltştıı
Btr J iriıı,ovskisi, vardır nıtıtlaka
Yüzüııde büyüten ayıp güııleri

Her kı4 ötğünde karlı bir pencered,e
Güller dikis,çl7yl2ı yağan lçara arıkla
İzler gölgeleıısin ,Iİ, ben
Gtize l\ik ekiyorum öIü.nı çağıncl.a bite

Yüryılınxlzln tu.tanağı y üzü.ndeki, iz le r
Doruğuna erişeıneye n iıısaııın ),a.§ı
Ve sevd.alarııı ),anlış kurulıış saa.ileri
U z usı a n daki kala r ı s ı kry, ğ n e t i, rn l e r i n

Bir tutsağıl,ım doğrna biiyiimg
Zinc ire v ıır ülnıuş d,üşler iıııin
Eskiyen yazlar ve ytizlerdir
AIrp ç ılcaramadığ ım s a.ba.lıIara caıılı

Ka.tb imi lıen, kaç s cvd.ada kıılla.ndını
ülkemle bir ütkümle bi,r senle bir
Dalıa düzineler deseffi, ytizüıı
Her sabah yenide n çtçekleııir

., 
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