
 
 

 
 
TURANİ BABA  
 
 

Turanibaba 1938 de 
Sarıoğlan'ın Karpınar Köyünde 
doğdu. 
Asıl adı Duran Özaydın'dır.Daha 
küçük yaşta dilli fülütle  
başladı ve keman çaldı. 
Kemandan sonra ud ve cümbüş 
de çaldı. 
İlkokul sıralarında çevre 
köylerdeki Aşıklardan  
etkilendi ve bağlamya merak 
sardı. 
Hiç ders almadan bağlama 
çaldı. Ortaokul ve askeri  
okuldayken nota dersleri aldı. 
İlk bestesini Aşık Ali İzzet 
Özkan'a çalıp okudu. 
Ali izzet ona yeni bir çeşit 
anlamına gelen TÜRANİ adını 
verdi. 
Aşık Veysel Babayla tanıştı. 
Veysel Baba: 
"Oğul ben (Ü) harfinin 
noktalarını kaldırdım. 
Senin adın bundan sonra 
TURANİ olsun dedi" ve TURANİ 

oldu. 
ANKARA'ya geldiğinde Bayram Aracı, Ahmet Gazi Ayhan ve 
Nezahat Bayramla tanıştı ve bağlama gurubunda yer aldı.  
Uzun süre tanınmış sanatçılara bağlamasıyla eşlik etti. 
Sonra Mahzuni ile tanıştı. Mahzuni o zaman Ozan değildi. 
Uzun süre dostluk kurdular. Çünkü hedefleri aynıydı. 



Bir sebeple Almanya'ya gitti ve kısa sürede kendi  
yayın şirketini kurdu. Prodüktör olarak müzik  
yayıncılığına başladı. 
Belkıs Akkale, Musa Eroğlu, Ali Ekber Çiçek, Atakan Çelik,  
İhsan Öztürk ile tanıştı ve prodüktörlüklerini yaptı. 
Bağlama dersleri vererek birçok sanatçı yetiştirdi.  
TRT ye birçok mahalli sanatçı kazandırmanın yanı  
sıra kendisi de TRT'nin sık sık canlı yayınlarına katıldı. 
Yeni yetişen ozanlarımız ona Baba dediler ve Ozanımızın  
Adı TURANİ BABA olarak tamamlandı. 
TUNANİ BABA'nın birçok kitap dergi ve antolojilerde  
şiirleri yayınlandı.  
TURANİ BABA Avrupa'da bağlama dersi vermeye ve  
şiir yazmaya devam etmektedir. Ozanımıza uzun ömürler dileriz. 
 
 
 
İsyanımız Var  
 
Bir insan olarak geldik dünyaya 
Köleci düzene isyanımız var 
Kaderi bağladık yüce mevlaya 
Kaderi yazana isyanımız var 
 
Mevlanın yasası eğer buyusa 
Şükür ile bu düzeni kurduysa 
Kulunu kulundan ayırdıyısa 
Böyle bir düzene isyanımız var 
 
Yoksul yaşamanın derdi bitmiyor 
Ülkeme yapıştı gayri gitmiyor 
Ayarı bozuldu düzgün ötmüyor 
Soyupta azana isyanımız var 
 
Ne bir namus kalmış ne onur kalmış  
Benliğini tutup pazara salmış 
Ufak bir ikrama dahi aldanmış 
Satılmış ozana isyanımız var 
 
Turanî haksıza isyan ediyor  
Her an davasını doğru güdüyor  
İşte memleketin düzeni diyor 
Böylesi düzene isyanımız var 
. 
Duran Özaydın (Turanibaba) 
02 / 04 / 2016 
 



 
 
Geniş Dünyada 
 

Ateşli silâhlar bu tanklar niye 
Yaşasın tüm canlı geniş dünyada 
Kâinatı sana etmiş hediye 
Yaşasın tüm canlı geniş dünyada 
 
Aç kalmazsın korkma yeter herkese  
Aç gözlü insanda dolar mı kese 
Sadece muhtaçtır bir tek nefese 
Yaşasın tüm canlı geniş dünyada 
 
Kaldır Sınırları düz olsun dünya 
Gezin yeryüzünü yürüyün yaya 
Dolaş ülkeleri gör doya doya 
Yaşasın tüm canlı geniş dünyada 
 
Bütün evren senin olsa ne çıkar 
Herkes ile paylaş gel olma sakar 
Turanî ‘nin kor’u kendini yakar 
Yaşasın tüm canlı geniş dünyada 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OZANIYIM BEN 

Bir milleti övüp birini yermem 
Bütün insanlığın ozanıyım ben 
Keşkülü boynunda dervşi bilmem 
Yaşadığım çağın ozanıyım ben 

Fakirin umudu kaderi olmuş 
Ömür boyu çilelerle yoğrulmuş 
Yavrusunu toprak evde doğurmuş 
Yoksul bir ananın ozanıyım ben 

Ben dinden anlamam dervişi bilmem 
Keramat sırrına ermişi bilmem 
Ahrette cennete girmişi bilmem 
Doğduğum dünyanın ozanıyım ben 

Kimisi rüyada sakallı görmüş 
Evliyadan ona şerbet sunulmuş 
İşte böylesine bir ozan olmuş 
Gerçek bir bilimin ozanıyım ben 

Ben rüyamda hiç evliya görmedim 
Öyle sakallıdan bade almadım 
Doğru bildğimden asla dönmedim 
Bilimsel dünyanın ozanıyım ben 

 

Gelişen çağından örnek almamış 
Ezilen yoksulu gözü görmemiş 
Ali den veli den medet beklemiş 
Doğru adaletin ozanıyım ben 

Yeter gardaş oyalama halkını 
Orta çağdan veriyorsun talkını 
Sen sürün ki molla yutsun salkımı 
Turanî emeğin ozanıyım ben 

Halk Ozanı Turanibaba 
22 / 02 / 2016 

 


