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SUNUŞ

Güzel sanatların en önemli kollarından biri olan şiir, toplumun ortak 
duygularının dışa vurumudur. Bir bakıma beraber söylenen solo 
türkülerdir. Söyleyeni tektir; ancak herkes onda kendisinden bir 

şeyler bulur. 

Şairler, yaşadıkları dönemin özellik ve güzelliklerini yansıtırken geleceğe 
de ışık tutarlar. Bu nedenle şiirler, sadece söylendiği devirle kalmayıp 
devirler aşırı elden ele gezen bir meşaledir adeta. Her devirde, onu taşıyan 
ve onun ışığından yararlanan birileri olduğu gibi söylediği ya da yazdığı 
şiirlerle onun yanmasını sağlayanlar da var olmuştur. 

Şiir havuzunu dolduranlar, bazen adı bilinmeyen, halka mal olmuş kişiler, 
bazen elinde sazıyla dolaşan ve ozan, âşık, halk şairi gibi adlarla anılanlar 
olmuş, bazen de eline kalemini alıp sevinçlerini, üzüntülerini, sevgilerini, 
eleştirilerini, kısaca duygularını beyaz sayfalara dökenler olmuştur.  

Türk kültürünün dünya medeniyetine en büyük katkı alanlarından 
biri olan şiir sanatının, Çorum’da da önemli temsilcilerinin yetiştiğini 
görmekteyiz. İlimiz özellikle hece ile söylenen ve uyak kullanımıyla farklı 
bir tarz oluşturan halk şiirini hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından 
yaşatan şairleri bünyesinde barındırmaktadır. Edebiyat araştırmacılarına 
göre bitme noktasına doğru giden halk şiiri tarzının yoğun bir şekilde 
devam ettiriliyor olması ilimizi bu alanda ön plana çıkarmaktadır. 

Çorum’un bu alandaki zenginliği “Çorumlu Şairler, Âşıklar, Ozanlar” 
hakkında yapılacak çalışmaları zorlaştırmaktadır. Çorumlu şairlere ve 
şiirlerine ait bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlar içinde halk şiiri alanında en 
kapsamlı olanı 2008 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından 
yayımlanan “Çorum Halk Şiiri Antolojisi” kitabıdır. Ancak hayat devam 
ettiği gibi şiirler de devam etmektedir. Bu kitapta, halk şiiri tarzında eser 
veren şairlerin yeni şiirleri ile diğer şairlerimizin şiirlerinden örnekler 
okuyucuların ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 

“Sözden Dizeye Çorum Şiiri” adlı bu eserin hazırlanmasına öncülük eden 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye 
Nazlı’ya, basımını sağlayan İl Özel İdaremize, şairlerimize ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor; kültür hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Sabri BAŞKÖY
Vali
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GİRİŞ

Halk şiiri veya âşık şiiri, genellikle irticalen/hazırlıksız söylenen, kökleri 
binlerce yıl öncesine uzanan kültür değerlerimizden birisi olarak kabul 
edilmektedir.  Ozan, baksı, kam, âşık veya meydan şairleri tarafından 
çoğunlukla saz eşliğinde söylenilen, dinleyen ya da okuma yazma 
bilen kimselerce yazıya aktarılmış olan şiir türümüz, Türk milletinin öz 
değerlerinden birisidir.

Bu alanın ürünleri çoğunlukla koşma ve semai biçimlerinde yazılmış 
veya söylenmiş, millî veznimiz olan “Hece Ölçüsü” ile dile getirilmiştir. 
Başlıca konularını ise kimi zaman kavuşamayan sevdalıların hikâyeleri, 
kimi zaman da yaşanılan sıkıntılar oluşturmuştur.  Âşığımız, yaşadığı 
dönemin toplumsal ve siyasal olaylarını anlamlı, sade ve akılda kalacak 
şekilde nazıma dökmüştür. 

Eski kültürümüzün bir devamı niteliğinde olan bu geleneğimiz, XVII. 
yüzyılda en parlak dönemini yaşamıştır.  Karaca Oğlan, Kuloğlu, Ercişli 
Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa gibi âşıklarımız hafızalarımızdan silinmeyecek 
eserler bırakmışlardır. XX. yüzyılda Âşık Veysel, Âşık Şenlik vb. ile yaşatılan 
bu geleneğimizin bütün güzellikleri ile gelecek yüzyıllarda da yaşatılması 
en büyük temennimizdir.

Anadolu’nun pek çok ilinde; özellikle Erzurum, Konya, Kayseri, İstanbul 
illerinde âşık kahvehanelerinde yetişen, her yıl çeşitli şölen ve bayramlarda 
bir araya gelen âşıklarımızın şiirleri yayımlanmakta, hayatları ve eserleri 
koruma altına alınmaktadır.

Çorum ilimizde yaşayan âşıklarımızla yapılan toplantılarımız sonucunda 
da Çorum Valisi Sayın Sabri Başköy Bey’in ve İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Özüdoğru ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Osman 
Yüztgenç’in katkılarıyla ortaya çıkan bu eserde yaklaşık 95 âşığımızın ve 19 
şairimizin eserine yer verilmiştir. 

Çorum’da yaşayan ve âşıklık geleneğini devam ettiren ustlarımıza bir 
vefa borcu olarak bu eser meydana getilmiştir. 

Eser, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hece ölçüsüyle şiir yazan 
âşık veya şairlerimizin şiirleri, ikinci bölümde ise serbest nazımla şiir yazan 
şairlerimizin şiirleri yer almaktadır. 

Oluşturduğumuz seçici kurul; âşık ve şairlerimizin sayıları yüzlerce olan 
şiirlerinden eleme yaparak, bir, üç veya beş tanesini esere almıştır.

Bu eserin hazırlanmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen 
Sayın Valimiz Sabri Başköy Bey’e, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali 
Özüdoğru’ya ve Şube Müdürü Osman Yüztgenç’e, Hitit Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlileri 
Ahmet Özhan Sucu ve Hasan İlkay Al’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Çorum, 28 Mayıs 2014
Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlı
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1869 yılında Çorum ili Osmancık ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimin bitirdikten sonra Kızıl 
Hasanoğlu Büyük Medresesi’nde öğreni-
mine devam etti. Babasının ölümü üzerine 
öğrenimini yarıda bıraktı. Askerlik dönüşü 
Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığına ge-
tirildi. Bu görevden 1909 yılında ayrılarak 
Osmancık’ta dava vekilliği yaptı. 1948’de 
vefat etti.

On beş yaşındayken saz çalıp şiir söylemeye 
başladı. Hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. 

Hece ölçüsüyle yazdığı şiirler derlenememiş-
tir. Aruzla yazdığı eserler şunlardır; Hilye-i 
Nebeviye, İran’lı ünlü şair Hakani’nin aynı 
adlı yapıtına nazire olarak yazılmıştır.

Koyunbaba Menakıbı, Horasandan 
Anadolu’ya gelen ermişlerden Koyun 
Baba’nın yaşam öyküsünü, menkıbelerini 
dile getiren manzum bir yapıttır. Yazma nüs-
hası Çorum Halk Kütüphanesindedir.

Mevlud, 1907 ‘de Amasya matbaasında ba-
sılmıştır. Manzum bir yapıttır.

KADRİ 
(Kadriya)
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Evlerinin önü fırın
Sürün Kütüloğlu sürün
Sansar sakal tilki burun

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Buna derler göbel Ahmet
Yalan söyler demet demet
Anasına babasına rahmet

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Geldi Abdullah Onbaşı
Daim akar gözün yaşı
Evlenemez garip başı

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

İşte geldi Kara İpek 
Evinde yoktur hiç kepek
Buna derler van van köpek

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Aman molla, Hakkı Melis
Tu karayı iyi kolla
Göğ Ayşe’yi bize yolla

Seferberlikten bu cefa,
Aç çuvalı koy Mustafa

Kara Ali bağrı büzük
Çirkinlikten gözü süzük
Zilli aşşak yerli büzük

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Bugün pazar yarın salı
Kırıldı dibeğin eli
İşte geldi Zaytoğ Veli

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Evlerinin önü yaylak
İşte geldi Hasan Çolak
Ayağında yoktur dolak

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

İşte geldi koşa koşa
Şer kütüğü topal Ayşa
Muhebbeti gitmez boşa

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

Azgın ağalar azacak
Kırkından sonra kızacak
Yarın fikrini bozacak 

Seferberlikten bu cefa
Aç çuvalı koy Mustafa

(Seciyen (Çampınar) Köyü’ne bir tarihte 
Vali gelir. Orada hazır bulunanlar araların-
da Âşık Kadriya’yı Vali beye takdim eder-
ler. Vali Bey de öşür ekini teslim etmeye ge-

len her şahıs için bir şiir söylemesini siter. 
Öşür ekinini teslim alan görevli şahsın ismi 
Mustafa imiş. Şairimiz, gelenler için şu şiir-
leri söylemiş;)

AÇ ÇUVALI KOY MUSTAFA
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Varın bakın acep neyler

Cümlemize selam eyler

Seferberlik ilan eyler

Hacı Ömer değirmeni

 

Kâh, Hicaz’dan demi çeker

Kâh, etrafına kepek eker

Fabrikaya bıyık büker

Hacı Ömer değirmeni

Arpa getirsen kavurur

Buğday getirsen savurur

Darı’ya gel geç buyurur

Hacı Ömer değirmeni

Üstü der ki gıcır gıcır

Altı der ki vıcır vıcır

Günde üğütür bir mucur

Hacı Ömer’in değirmeni

Kasabaya gelir sesi

Dönmeye çoktur hevesi

Reddetme öğütür Kes’i

Hacı Ömer değirmeni

Dizlerine inmiş nezle

Aman dökülmesin gözle

Dizle demir kırım dizle

Hacı Ömer değirmeni

(Âşık Kadriya gezdiği, gördüğü şeyleri gü-
zel hicvederdi. Bir gün yolu Osmancık’ın 
Karacaören (Başpınar ) Köyü’ne düşer Hacı 

Ömer Ağa adındaki bir zatın at ile döndü-
rülen, eski bir değirmeni görür ve şu şiiri 
söyler;)

HACI ÖMER DEĞİRMENİ
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ŞANLI ÇORUM MERHABA

Nazmıma bak dil-ruba

Şanlı Çorum merhaba

Olsun ocaktan caba

Şanlı Çorum merhaba

Göz değmesin şanına

Bayına bayanına 

Aferin irfanına

Şanlı Çorum merhaba

Bağ-ı İrem gibi şan

Vermektesin kema-kan

Gel ey şanlı Mihriban

Şanlı Çorum merhaba

Taşın la’l-i bedehşan

Toprağın amber feşan

Babacansın babacan

Şanlı Çorum merhaba

Ref’etin medhe seza

Tal’atın hayre feza

Dil küşasın dil-küşa

Şanlı Çorum merhaba

Çarşıların pek şirin

Her bina bulmuş yerin

Mimarına aferin

Şanlı Çorum merhaba

Bedestenin firavan

Tarihten verir nişan

Ey belde-i alişan

Şanlı Çorum merhaba

İnsanların çalışkan

Hep birbirine rüçhan

Makarr-ı münevveran

Şanlı Çorum merhaba

Sende Yüksek ziraat

Çiftçilik kat ender kat

Sen maden-i hububat

Şanlı Çorum merhaba

Yaylaların dağların

Amber gibi yağların

Pek safalı yağların

Şanlı Çorum merhaba

Oğul balın kar gibi

Kokar müşg-i bar gibi

Yar kokusu var gibi

Şanlı Çorum merhaba

Her taamın lezizan

Mantın dertlere derman

Baklava başpehlivan

Şanlı Çorum merhaba
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Her binada her revzen

Şukur için bir dehen

Her tarafın müzeyyen

Şanlı Çorum merhaba

Hakkın olunmaz eda

Umranına can feda

Fahr eder bay-u geda

Şanlı Çorum merhaba

Lutfuna bende bende

Etme beni şermende

Bolluk ucuzluk sende

Şanlı Çorum merhaba

Emsaline Faiksin

Şan vermeye şaiksin

Sen midhada layıksın

Şanlı Çorum merhaba

Hoştur hoşnudiyetin

Mes’ut imiş fıratın

Şan verir ulviyetin

Şanlı Çorum merhaba

Sendedir zevk-u safa

Sendedir ahde vefa

Şöhretin var mutlaka

Şanlı Çorum merhaba

Sende ref’etle saffet

Sende ulfetle sohbet

Sen bir çay-ı ticaret

Şanlı Çorum merhaba

Medenisin medeni

Dilden bırakmam seni

Sende unutma beni

Şanlı Çorum merhaba

Gel ey şehri bî bedel

Seni görmektir emel

Kadriyâ lutfunla gel

Şanlı Çorum merhaba
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Ya Rab bizi ol seyyidül ekvana bağışla
Sultan-ı sahib-i Kur’an’a bağışla

Demsaz’ı nebi Hazret-i Şeyheyn-i Mübeccel
Sadık-muazzam Faruk-ı merdana bağışla

Damad-ı resul kan-ı haya cuy-ı sehavet
Mazlum-ı cihan Hazret-i Osman’a bağışla

Arslanın Ali bab-ı ilimşah-ı velayet
Merdan-ı cihanban serefraz-ı cihan bana bağışla

Sultan-ı zenan duhter-i mümtaz Muhammed
Mehpare-i Peygamber-i zişana bağışla

Esbat-ı Uhud ehl-i Bedir aşkına Ya rab
Merdan-ı Huneyn mazhar-ı gufrana bağışla

Kahrınla aman kuşe-ihırmanda bırakma
Lütfunla bekam eyle de hüsranda bırakma

Ya rab kerem it Ahmed-i muhtarı seversen
Hem leyle-i Mebruke-i esrarı seversen

Mabud-i mükerrem sigal-i İslam mübarek
Sadık-ı Mübeccel vefadar-ı yar-ı gari seversen

Migyar-ı adalet hazret-i Faruk eya Osman
Serdar-ı velayet Haydar-ı Kerrarı seversen

Mazlume-i mergube-i nisvan dırahşan
Fatıme-i Zehra buk’ati’l envarı seversen

Sultan-ı cihan fahri cihanın kürretü’l a’ynı
Mazlume-i şehidayni kerem karı seversen

Ezvac-ı mutahhara aile-i mefhar-ı âlem
Eshab-ı Güzin fırka-i ensarı seversen

Canpare-i mümtaz olan şah Hüseyn’in
O Zeyne’l aba Seyyidi’l ahyarı seversen

Velhasıl ol silsile-i pak-ı Muhammed
Sdat-ı kiram zübdetü’l ebrarı seversen

Kadri kulunu sen iman ile eyle müşerref
Hırman ile hüsran ile ol gitmesin ecvef

(Koyun Baba’nın halifeleri hakkında men-
kıbeler anlatılmaktadır. Koyun Baba’nın 
son halifelerinden olan Paşalı oğlu soyun-

dan gelen Âşık Kadriya’nın 18 beyitlik şu 
şiiri yer almaktadır.)

KOYUN BABA
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1886 yılında Çorum ili Mecitözü İlçesi Kösee-
yüp Köyü’nde doğdu. Çocukluğu ve gençli-
ği köyde geçti. 1919 yılında yapılan Osmanlı-
Rus Savaşı’nda Erzurum’da şehit düştü. 

Okur-yazar olmayan Erdem, şiirlerini yakın-

larının vasıtasıyla kaleme almıştır. Şiirlerinde 
Fedai mahlasını kullanan şairin eserlerinin 
bir kısmı torunu tarafından kitapolarak bas-
tırılmıştır. 

İBRAHİM ERDEM
(Fedai)
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1

Kâmil olan belli olur huyundan

Er olanlar geçmez imiş payından

Bir taş attım cefayirin tayından

Kıymet verip paha biçenler gelsin

Bin kateri bin katere bağladım

Sakin ettim yedi derya eyledim

Zülfikarın kılıfından sağladım

Daldırıp keşkurun dolduran gelsin

Bir pınar akıyor arşın yüzünden

Eğildim de bir su içtim gözünden

Tanırım sevdiğim şirin sözünden

Kaldırıp nikabın açanlar gelsin

Şu dünyayı bir kantarda kaldırdım

Deryaları bir fincana doldurdum

Efendime ben halimi bildirdim

Halledip müşkülün seçenler gelsin

Deryaya uğradım suyu ses verir

Uşak gördüm hocasına ders verir

Şu Fedai serseme bir tas verir

Doldurup bir kadeh içenler gelsin
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2

Deli gönül turap eyle kendini

Belli olur Hak aşkına yelenler

Mühken eyle oda yakan benliği

Ilga verir yamacında gülenler

Ârif olan fehmediyor olayı

Mümin olan atmalıdır hileyi

Sadık ol yediye Hakmekalayı

Biz erenler seyranına gelenler

Kendi kusurunu ellere takma

Yalan etme dinden imandan çıkma

Turap ol cihanda bir gönül yıkma

Turap imiş hakka makbul olanlar

Üç sünneti oku ilmine başla

Mümin isen yedi farzını işle

Kendini fehmeyle kenruyu başla

Mümindir mürşide ikrar yetiren

Ecel gelir vakit tamam olunca 

Pişman olun öleceğin bilince

O Azrail yamacına gelince

Yanılıyor her sureyi bilenler

Mürşidin nutkunu koyarsan yere

Hak yanında yakın olaman zerre

Bir gün götürürler karanlık yere

Gör ki neyler akrep ile yılanlar

Fedai der kabir evin dar olur

Yatacağın toprak dahi dar olur

O zaman sual vermek zor olur

Haber aldım sürmüyormuş yalanlar



14

3

Gönül şu dünyanın bezmine dalma

Arz olur hakkından ferman görünür

Nefsine uyup da menzilden kalma

Sapma bu yollardan orman görünür

Neylersin âlemi karşına bakma

Yüz bin kan edersin bir gönül yıkma

Hak yerini bulur sen hiç gam çekme

Sürülmüş savrulmuş harman görünür

Önce kendin fehmeyle havayı gezme

Sakın bir kimsenin kusurun yazma

Kumaş tezgâhına ilikler sokma

Eğer ki pamuğun kirman görünür

Ey Fedâi’m doğru yollarda eylen

Nefsini katleyle dillerde söylen

Teslim ol Ahmedi Cemal’a bağlan

Dertliler derdine derman görünür
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4

Arzuhal eyledim şahı merdana

Kıl derdime derman el aman dedim

Özüm turap ettim ben dergâhına

Kıl derdime derman el aman dedim

Siması melektir kameti huri

Yoluna koymuşam bu canı seri

Bir ihsan eylersen tez ol bari

Serde takat yok halim yaman dedim

Kaşlar nizam kurmuş kirpik terazi

Nur ilen boyanmış yüzünün rengi

Lebin şekerinden ver bazı bazı

Kulundur Fedâi’m ol zaman dedim
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5

Kıyamet alametin söyleyeyim

Bugünkü gün dünden noksan gelecek

Tevahir haberin şerh eyleyeyim

Sevabın yerine isyan gelecek

İnsanlar hayrı kor şerre giderler

Takdire muayyen tedbir ederler

Ayete itiraz eder adiler

Kitaba sureye isyan gelecek

Bir kimse hakkına razı olmaya

Kadınlarda edep hayâ kalmaya

Mahlûk rızkın bereketin bulmaya

Malına canına ziyan gelecek

Mahlûk ahalisi maşrığa gele

Şeyhle meşayıklar selamet bula

Ecit mecit ile yeryüzü dola

Esayir Gabair insan gelecek

Bin dokuz yüz yetmiş Deccal gelecek

Edep hayâ ki aradan kalkacak

İnsanlar meylini verip bakacak

Böyle bir acayip seyran gelecek

İnsanlar davaya bir gün duruşur

Cenk eyleyip birbiriyle vuruşur

Kâfir ilen gölet olup karışır

Böyle bir acayip seyran gelecek

Ey Fedaim Hak ihsanı bizdedir

Mehaitler ikrarını gözetir

Şeriatı tarikatı düzetir

Yakın, Mehdi Sahip zaman gelecek
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1330 (1914) yılında Çorum ili Alaca ilçesi 
Eskiyapar Köyü’nde doğdu. Aslen Sungur-
lu Çukurlu Köyü’ndendir. İlk dersini Âşık 
Mustafa’dan aldı. Diğer ozanların deyişlerini 
söyleyerek başlayan şair, daha sonra kendi 
şiirlerini çalıp söylemeye başladı.  1978’de 

vefat eden Âşık Hasan Hüseyin’in şiirleri, 

oğlu Gazi Barşcan tarafından 1998 yılında 

İnsalık ve 2001 yılında Baba Oğul Tekkeye 

Varış adlarıyla çıkarılan kitaplarda ve bazı 

antolojilerde yayımlandı.

HASAN HÜSEYİN ÇİRKİN
(Hasan Hüseyin)



18

ALACA

Milattan önceden kurulagelmiş

Tarihi mis gibi kokar Alaca

Nice Kraliçe krallar gitmiş

Hüseyin ovaya bakar Alaca

Burcu burcu kokar açılır gülü

Tarihte geçer Alaca’nın ünü

Bak sende geçirdin bu günü dünü

Kocalık belimi büker Alaca

Hititler başkenti Alacahöyük

Beş kıtada ismin namın çok büyük

Eski yapar Hitit eseri peyik

Müzelere turist çeker Alaca

Alaca’nın çayı çağlayıp akar

Çalışkan insana gelince bakar

Nadası toprağa ayçiçek eker

Güz gelir pancarı söker Alaca

Önünde uzanır ova boyunca

Sulu tarım topraklara doyunca

Bire otuz başakları sayınca

Ofise ekini döker Alaca

Doktorları çoktur sineyi eller

Kaymakam başkanlar hizmeti yeller

Çalışkan insanı dağları deler

Barış meşalesi yakar Alaca

Hüseyin Ova’da Hüseyin Gazi

Samahlar dönüyor gelin kızı

Erenler eridir Pirler Şah Pazi

Gönüllere güller eker Alaca

Pehlivanlar çoktur güreş tutuşur

Allı turnam halay ile ötüşür

Toprağında her tür ürün yetişir

Katar Katar ürün çeker Alaca

Barış için çalan elimde sazdı

Hasan Hüseyin’im baharı yazdı

Ne desem ne yazsam hepisi azdır

Barış için açar gülün Alaca



19

KARALI GÖNÜL

Küçük yaşta, ben kendimi bileli 

Geçirdim ömrümü, karalı gönül

Altı yaşta kayıp ettim babamı

Onun için yasta, yaralı gönül

Geliştim serpildim, on iki çağı

Demet demet elde, güllerin bağı

Ruhlar âleminde, bir seher cağı

Zalim felek vurdu, zarılı gönül

Feyzullah pir sazı verdi elime

Yavaş yavaş düzen verdim telime

Hak aşkıyla türkü geldi dilime

Gönül Hakkatını, saralı gönül

On beşinde girdim cemi postuna

Canım kurban, Şah Hüseyin dostuna

Dara çekti, kara çulun üstüne

Kırkların cemini kuralı gönül

Kırkların başında Murtaza Ali

Yerlerin, göklerin, mürveti veli

Abdal Musa sultan, hem kızıl deli

Pir geyik donunda maralı gönül

Üçlerin aşkıyla doydum, dolundum

Beşlerin aşkıyla darda, bulundum

Mustafa’dan zarife ye sunuldum

Pirim Şah İbrahim saralı gönül

Hasan Hüseyin’im sordular bizi

Yılda bir kez olsun gördüler bizi

Ele ele Hakka dürdüler bizi

El esti bezminde buralı gönül
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NAVRUZ

Yaradan Hüdâ’dan destur verildi

Navruzunuz canlar mübarek olsun

Dağlar taşlar alyeşile büründü

Navruzunuz canlar mübarek olsun,

Dolaşır her yanı, İlyas’la Hızır

Isınır her taraf nadasa hazır

Traktör herk yapar toprağı kazır

Navruzunuz canlar mübarek olsun

Kar kalkar topraklar misleri saçar

Çiğdemler Laleler sümbüller açar

Kovanlar açılır arılar uçar

Navruzunuz canlar mübarek olsun

Birlik için lokma kurbanın tığlar

Üçler, beşler, için her daim ağlar

Şahı merdan doğdu, ikrarın bağlar

Navruzunuz canlar mübarek olsun

Her saat değişir tabiat nuru

Yedi kat topraktan ısınır suru

Yer gök destur alır bulur huzuru

Navruzunuz canlar mübarek olsun

Hasan Hüseyin’im Allah var eder

Ötüşür bülbüller güle zar eder

Düşse bir çekirdek koca nar eder

Navruzunuz canlar mübarek olsun
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GÜLLERİN ÇORUM

Elvan Çelebimiz bağrında yatar

Kokar burcu burcu güllerin Çorum

Sıklık boğazından suyunu içer

Kokar burcu burcu güllerin Çorum

Enginli yüceli koca dağın var

Koç yiğitler göçer yeşil bağın var

Koyunlu kuzulu acı yağın var

Valilik makamın var güzel Çorum

Koç yiğitler yurdu evliya yeri

Hüseyin Gazi’dir erlerin piri

Koyun baba köprüsü gerçeğin sırrı

Evliyalar yurdu hey güzel Çorum

Abideler bize Selçuk’tan kaldı

Kurtuluş savaşı yiğitler aldı

Çorumun başına nice iş saldı

Çok asker şehidin bilinsin Çorum

Kalenin önüne Pazar kurulur

Okulları çoktur dersler sunulur

Saat kulesi var gururla durur

Bir paşa yaptırmış bilinsin Çorum

Methetmeye değer çok hoş yerin var

Doğudan batıya geçen yolun var

Kargın Emiroğlu doktorların var

Hastanen çok temiz yaşasın Çorum

İstendi Çorumu metih eyledim

Kalp tansiyon şeker imiş öğrendim

Taburcuyum bugün yarın giderim

Hastalara şifa verirsin Çorum

İskilip Kargı da Mecid özümü

Sungurlu Ortaköy’de var üzümü

Alaca’da Eskiyapar köyümü

Hüseyin Çirkin’in var güzel Çorum
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ALI DAĞLARIN

Sarıçiğdem tepelerde allanır

Baharın müjdesi alı dağların

Güzeller göğsüne takar sallanır

Baharın müjdesi halı dağların

Çoş edip çağlar ovada seller

Topraklar kabarır bahçeler beller

Yavaş yavaş çıkar açılır güller

Baharın müjdesi dalı dağların

Dağlarında koyun kuzu meleşir

Koşar ora bura durur dinleşir

Düğünlerde abidikler güreşir

Baharın müjdesi yolu dağların

Her tarafı sarar kokular misler

Barışır baharda dargınlar küsler

Arılar kovanı balınan süsler

Baharın müjdesi balı dağların

Allah rahmetini baharda açar 

Hasan Hüseyin’im kalır mı naçar

Gök gürler yerlere irahmet saçar

Baharın müjdesi seli dağların
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1919 yılında Çorum ili Çayhatap Köyü’nde 
doğdu. 1933 yılında okulunu bitirdi ancak 
imkânsızlıklar yüzünden yüksek tahsil ya-
pamadı. Köyde çiftçilik işleriyle uğraştı. 

Küçük yaşlarda şiir yazmaya başladı. Yazıl-
mış beş altı yüz kadar şiiri bulunan ve halen 
Çorum’da ikamet eden Rıza Koçak, altı ço-
cuk babasıdır. 

RIZA KOÇAK
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HAYATIM

Bir damla suyudum kaldım rahimde

Nasibim var şu cihanın payında

Zuhura gelmişim şubat sonunda

Gömleğimi sultan anam biçmiştir

Âdemin varlığın herkes anlasa

Her kafada olur bir kuru tasa

Hıristiyan bekler inecek İsa

Kavminin yüzünden konup göçmüştür

Enginli yüceli dağlar yaratmış

Yalçın kayalardan sular akarmış

Dünya bir pencere insan bakarmış

Her gelen kul böyle bakıp gitmiştir

Çıktım yücesine seyir eyledim

Baktım bu âleme konan göçmüştür

Acı tatlı günlerini yaşarken

Acel gelip şerbetini içmiştir

Rıza Koçak sen de dünyaya geldin

Çok zaman ağladın az zaman güldün

İmanın cevherin kalbinde buldun

Duyan duyar bir gün ölüp göçmüştür
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BENİM KÖYÜM HAS KÖYÜM

Koyun kuzu yayılırdı merada

Seller gelir çoğalırdı derede

Çan sesleri gelir idi yörede

Nerde kaldı o sürüde koyunlar

Nerde kaldı o uçuşan kargalar

Issız kalmış o sürdüğüm tarlalar

Taş getirip o ördüğüm duvarlar

Nerde kalmış o çektiğim emekler

Duvarlar yan yatmış çatı bükülmüş

Ayrılmış çatı tuğlaları dökülmüş

Sularda kesilmiş oluk kurumuş

Neden göç olmuşta böyle köyümüz

Bahar gelir bahçe çiçek açardı

Kokusunu yeryüzüne saçardı

İbibikler yuvasından uçardı

Nerde kaldı o güzelim baharlar

Durnalar öterdi bahar çayırda

Atlarda kişnerdi güzel ahırda

Biner giderdik de dostu görmeye

Kişneyen atlarda nerde kaldı

Köye vardım bilemedim köyümü

Özlemiştim bende soğuk suyunu

Akşam meler gelir kuzu koyunu

Bende o sesleri duyamaz oldum

Koçak derki eşim dostum kalmamış

Nere gittiğini kimse bilmemiş

Gidenlerde yerin yurdun dememiş

Nasıl olmuş benim köyüm has köyüm
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ARKADAŞA SORGUM

Hakikat kervanı gelip geçiyor

Bir kâmile yoldaş olabildin mi?

Bu uzun günlerin ne ile geçti

Ahret azığını tutabildin mi?

Çalıştın kazandın kız oğlan için

Sana da verdimi birazcık geçim

Bükülmüş kametin ağarmış saçın

Ahret azığını tutabildin mi?

Böyle vakitlerde uğraştın durdun

O nazik bedeni nerede yordun

Harap olmuş gençlik tutmuyor kolun

Ahret azığını tutabildin mi?

Amcan Ahmet’ten borç parayı aldın

Vermedin paranın üstüne yattın

Yedin parayı onu da aldattın

Ahrette ödeme umudun var mı?

Çalıştın kalıbı nerde erittin

Helal mi kazandın haram mı yedin

Dünyaya kandın ahreti unuttun

Ahret azığını nereden tuttun

Hayır, hasenatta elin yok ise

Kardaşının kalbini kırdın ise

Sahibi görmeden bir şey çaldınsa

Ahrette ödeme güvenin var mı?

Rıza Koçak sordu kardeş halini

Aklı erip tutamamış bendini

Boşa geçirmiş de gençlik devrini

Ahretinde yardım eden olur mu?
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SÖZÜNE SADIK ADAM DA
KALMAMIŞ

Nesine güvenem yalan dünyanın

Bozulmuş çarkı da güven kalmamış

Çoğalıp yalancı dünyayı almış

Sözüne sadık adam da kalmamış

Allah sevmekte böyle mi olur

Alır malı para veresi kalır

Veremez alıcı yalan savurur

Sözüne sadık adam da kalmamı

Herkes bir yol tutmuş gider yoluna

Alamaz parayı gider zoruna

İnanılmaz yalancının falına

Sözüne sadık adam da kalmamı

Bakarsın adama zenginlik satar

Yalanlar bulup ta hebaya atar

Bakarsın evinde cılbanıp yatar

Sözüne sadık adam da kalmamı

Hırsız olmuş çalar elin malını

Sen mi verdin bu hayvanın yemini

Pazarda satarken eder yemini

Sözüne sadık adam da kalmamı

Koçak der ki sattı evden malını

Söyledi bana da kendi halını

Alamadı mallarının kârını

Sözüne sadık adam da kalmamı
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ÖLÜMLÜ DÜNYA

Dünyaya gelmişken bir eser bırak

Ahretin yolları gayetin uzak

Ölünce üstüne atarlar toprak

Gezme şu dünyayı hayvan misali

Dünyaya gelmişsin yeşil ot gibi

Kurur yaprağında tozar yok gibi

Çiğnerler üstünü insan yok gibi

Gezme şu dünyayı hayvan misali

Dünyada çalışki kaynat kazanı

İsterim dünyada okuryazarı

Sabah duyan sende ölüm ezanı

Gezme şu dünyayı hayvan misali

Ağarır saçların belin bükülür

Yaşlanın dünyada dişin dökülür

Giren mezarada toprak kürünür

Gezme şu dünyayı hayvan misali

Bilirsin dünyada bir ecel vardır

Kimi zengin olur kimi de dardır

Bu gençlikte sana fırsatlar vardır

Gezme şu dünyada hayvan misali

Bir gün olur götürürler hanenden

Hakkın kelamını kesme dilinden

Kurtuluş yok Azrail’in elinden

Boş gezme dünyayı hayvan misali

Rıza Koçak öğüt verir tutana

Başında dolaşır büyük fırtına

Mezarlığa varda sen bak yatana

Boş gezme dünyayı hayvan misali
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Hicri 1339, Miladi 1923 yılında, Çorum ili 
Ortaköy ilçesinde doğdu. İlkokulu çev-
resine göre daha gelişmiş bir kasaba olan 
Ortaköy’de bitirdi. Üç yılı İzmir’de, bir yılı 
Gelibolu’da toplam dört yıl askerlik yaptı. 
Geçimini çiftçilik ile temin etti. İki kızı, bir 
oğlu ve on torunu vardır. 

Cumhuriyet ile yaşıt olan Murat Köymen, şi-
irlerinde milli duyguları işlemiştir. İlk kitabı 
“Yeni Dünyaya Bakış” 2000 yılında, ikinci ki-
tabı “Yeni Dünyaya Bakış II” ise 2010 yılında 
yayımlandı. Halen Ortaköy’de ikamet eden 
Köymen, evli ve üç çocuk babasıdır.

MURAT KÖYMEN
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BUNCA ŞİİR YAZDIM

Belki yanıldım hata ettim yazdıklarımla 

Ben acizi bağışla lütfen yüce lütfunla

Bağışlamak yakışır senin yüce katına

Bencileyin bu günahkâr bu aciz kulunu 

Zatı sıfatına erişmek tabiki çok zor

İlahi aşkın da gönül evime doldu ki kor

Başka hiçbir şey istemem bana aşkını ver

Ey arşa kürse emir veren sen şahlar şahı

Besmeleyle inşa ettin bu kürre-i arzı 

O haza memur ettin o kudreti eflakı

Biz kullara bahşiş ettin âlemi cihanı

Ey ulular ulusu yüce gafurun rahman

Ne kadar değer verip ünvanladın Türklüğü

Yere göğe sığmıyor Türklüğün büyüklüğü

Hissedilir olmasak Türklüğü ve yokluğu 

Şair Köymen zatına akletti hissiyatını
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İYİ DÜŞÜN KALBİNİ DEDİM

Kalbini bilmezler övmesin seni

Fazla değer vermişim üzdü beni

Biraz enginlerden uç dedim hani

Bir gönüle gir firar et mi dedim

Kendine uygun insan bulsa kimse

İyi huylu kantarla tartılan varsa

Böyle kimseleri arayıp bulsa

Mansur gibi derisin yüz mü dedim

Bir kalbe gir aydınlansın orası

Çirkin kalbin de hiç gitmez yarası

Zifri karanlıktır gönül yaylası

Lale gibi açılıp sol mu dedim

Sana cüretli ol git yık mı dedim

Çürümüş binada otur mu dedim

Her insan ettiğini mutlak çeker

Bir mangır paraya satıl mı dedim

Üstün vasıflı kula bulma kusur

Kara bulut kan gölü yirminci asır

Vicdanlar sustu hissiyatın kısır

Köymen sen ejdere yutul mu dedim



32

BİR GÜL AÇMIŞ GÖNÜL
BAHÇESİNDE

Bir gül açmış ki gönül bahçesinde

Her türlü nimetler var bohçasında

Bülbül nağmeleri var gül dalında

Edası cefası var bohçasında

Sefasını sürdük onun bir müddet

Cefa sefa böyle gitti nihayet

Sonunda yine erişti hidayet

Edası cefası var bohçasında

Cefası da hoş sefası da aşka koş

Cefasız sefasız geçen günler boş

Âşığın başı tipi borandır kış

Edası cefası var bohçasında

Aşkın temelini o böyle koymuş

Âşıklarını hep böyle denemiş

Bana gelenler böyle gelsin demiş

Edası cefası var bohçasında

Ârif sefayı cefayı hoş gördü

Türlü türlü kumaştan giysi ördü

Her türlüsün giyip sırtına vurdu

Edası cefası var bohçasında
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CAHİLLER İLM-İ KÂMİLİ
ÇEKEMEZ

Nasıl anlatayım ki bu irfanı

Cehalet görmez bu hikmetli yolu

Onun ne sağı vardır ne de solu 

Ehl-i dilin şanı şöhreti vardır

Onun özü sözü kâmil-i irfan

İşlenmiş gümüş altın gibi her an

Kâinatta emsali yok öyle can

İtibar ederler üstünlük vardır

O kâmilin ilmi irfanı malum

Yolu erkânı fazlı özü malum

Allah’a bakan o iç gözü malum

Zorluğa insanın kudreti vardır

Bir insan cahil âmâ kör olursa

İnsan suretinde hayvan olursa

Âşık Köymen’e düşmanca bakarsa

Bil insanda haset illeti vardır
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İÇİN TEMİZ

İçin değil ise emekler boşa

Hacı hoca müderrissen kaç para

Hırka tespih post seccade var sana

Erenlerin gönlünde yerin yoksa

Yayla ve parklarda lalenin teni

Erenlerin duasıyla beslendi

Güzel görünmek için de süslendi

Bizlere yadigâr olmak istedi

O varlığın sırları gizli benden

Öyle sır ki ne sen anlarsın ne ben

Perde yok olunca ne sen var ne ben

Köymen bir dedikodu kalır sana

Şair Köymen sırra nasıl erdiniz

Bu sırlar kudretten ince bir avaz

Âşığın gönlünde döner kış yaz
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1926’da Çorum ili Boğazkale ilçesi Evci 
Beldesi’nde doğdu. Çocukluğunun büyük 
bir bölümünü köyünde geçiren Alkır, ilko-
kulu bitirdikten sonra Hasanoğlan İlköğret-
men Okulu’na başladı. 1949’da Çorum ili 

Sungurlu ilçesi İnegazili Köyü’ne öğretmen 
olarak atandı.  13 yıl görev yaptıktan sonra 
Ankara’ya atanmış ve emekli oluncaya kadar 
burada çalıştı. Evli altı çocuk babası olan Al-
kır, köyünde ikamet etmektedir.

HAMDİ ALKIR
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UMUT DERYASI

Yine efkârlandı bu deli gönül

Gidip şu köyümü gezeyim dedim

Kimisi hakikat kimisi değil

Sırayla okuyup, yazayım dedim

Dolaştım kırları, Aygar dağını

Çözdükçe bağladım çarık bağını

Olsa da içemem yokluk ağını

Hançerle kalbimi çizeyim dedim

Bir evim var idi verdim kiraya

Değirmene vardım girdim sıraya

Dokundukça kan akmaz mı yaraya

Şehir, şehir aşıp uzayım dedim

Bir araya gelmez kurt ile koyun

Dışı güzel amma içini soyun

En yakın dostlarım oynadı oyun

Bende bu oyunu bozayım dedim

Usanmışım artık halı kilimden

Gözüm korkmuş, mazlum ile zalimden

Muhtarda işçimi aldı elimden

Yerden gökyüzüne fazlayım dedim

Bak Alkır’ım neler söyler ne yazar

Herkes kendi eliyle, kuyusun kazar

Fakir ol zengin ol kanaat uzar

Umut deryasında yüzeyim dedim
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BENİM KÖYÜM
(Türkiye’m)

Benim köyüm ne güzeldir

Kıvrım kıvrım yolları var

Yedisinden, yetmişine

İlmek çalan elleri var

Yaylalarda kara çadır

Çoban sürüyü otlatır

Ne Arapça ne farsçadır

Türkçeleşmiş dilleri var

Saydım yetmiş, seksen hane

Mahallesi kırkbin tane

Yetmiş milyon ne şahane

Tarihlerde ünleri var

Gelin kızı Sultan Meral

Giysileri beyazla al

Gözler yıldız, kaşlar hilal

Bayraklaşmış şalları var

Yörük Ali efe başı

Hele zeybek mert dadaşı

Ölüm kalım o savaşı

Unutmayan dulları var

Karlı dağlar, çamlı beller

Acı tatlı, mavi göller

Ovalara akan seller

Tahıl dolu fölleri var

Alkır ne der iyi anla

Bayrak sarılmış vatana

Alay alay ordularla

Çelikleşmiş erleri var
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ZENGİN GÜZELİ

Sevdiğim güzele bir çift sözüm var

Söylersem, yanarak kül olur gider

Bardağı taşıran bir damla su olur

Akar kuru çayda sel olur gider

Haram yemez satar şekerli balı

Tamim çalışır kestiği dalı

Yataklar kuş tüylü duvarlar halı

Bir gün olur hepsi çul olur gider

Yüksek uçan kuşlar düşer engine

Bir fakiri değişirler zengine

Geçmişini sor da bakıver düne

Kurduğun hayaller zül olur gider

Atan boldan boldan, çoğu da yalan

Gün gelir her şeyin, ederler talan

Var mıdır cennetlik beratın olan

Paran, pulun hepsi yel olur gider

Evlerinin önü sıra kavaklı

Bir gelin olsaydın telli duvaklı

Alkır’ım ne dersen hepisi haklı

Artık her şey biter el olur gider
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BİZİM AĞA

Bizim ağa gururlanıp gezerken

Herkes buna gıpta ile gülmez mi?

Motoru var, katırı var zenginse

Fakir ölür, bizim ağa ölmez mi?

Davarı var, sığırı var, atı var

Her denizde üç beş tane yatı var

Parası bol yazlığı var, katı var

Zekâtı yok Allah ondan sormaz mı?

Oruç tutmaz, bir fakiri doyurmaz

Kendisi tok, başkasını kayırmaz

Yediğinde helal haram ayırmaz

Karun’un malına hayal kurmaz mı?

Abdest alsa amentüyü bilemez

Namaz kılsa sıkıntıya gelemez

Paslanmış kalbini asla silemez

Birgün münkür, nekir sual sormaz mı?

Doldurmuş evini kilimle halı

Arı bile yemez yaptığı balı

Bahçeleri çiçek dolu gül dolu

Zamanı gelir güllerin solmaz mı?

Hamdi Alkır der ki eridi karlar

Hani tiyatrolar, nerede barlar

Salaçanı musallaya koyanlar

Komşuların namazını kılmaz mı?
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GÜZELE SELAM

Selam verdim bir güzele

Güzel bana çattı gitti

Kucak açtım sarılmaya

Beti benzi attı gitti

Dedim korkma konuşalım

Yarın nerde buluşalım

Oynaşalım, gülüşelim

Acı sitem etti gitti

Kaşın hilal gözün ela

Haram olsun bana sıla

Yavaş yavaş gel ha yola

Kollarımı tuttu gitti

Eş olurduk her oyunda

Altın inci var boynunda

Saklı iki gül koynunda

Birin bana sattı gitti

Yanakların beyaz kandan

Bileklerin urgan urgan

Kolum yastık saçın yorgan

Üç beş dakika yattı gitti

Gönlüm düştü bu güzele

Hayalim döndü gazele

Alkır gönlünü tazele

Son olarak öptü gitti
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1927 yılındaÇorum Sungurlu ilçesinde doğ-
du. İlkokula gidemedi, okuma yazmayı on 
beş yaşında iken öğrendi. On yedi yaşında 
evlendi. Çiftçilik, otel kâtipliği, bakkal işlet-
me, at arabacılığı gibi birçok işte çalışarak 

emekli oldu. İlk gençlik çağlarında saz çal-
mayı öğrendi ve Cemlerde çalıp söylemeye 
başladı. İlk şiirlerini 1970’li yıllarda yazmaya 
başlayan şair, beş çocuk babasıdır.

MEHMET DÖKMETEPE



42

SEVGİ SUNDUM

Demet demet gül içinde

Alanlara sevgi sundum

Yol bulunur yol içinde

Bulanlara sevgi sundum

Alan muhabbet hazzını

Çevirir dosta yüzünü

Pir önünde namazını

Kılanlara sevgi sundum

Sağlam tutanlar bendini

Hiç bozmayanlar andını

Evvelce kendi kendini

Bilenlere sevgi sundum

Düş bir gerçeğin izine

Erdirir işin özüne

Hak muhabbet denizine

Dalanlara sevgi sundum

Hak elinden bade içip

Hamı hası arda seçip

Gönül kapısını açıp

Gelenlere sevgi sundum
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ELLERİ NASIRLI
KÖYLÜLERE

Köylüler çalışır emeği çoktur

Elması armudu meyvesi boldur

Aracıya tefeciye soyulur

Elleri nasırlı köylü kardeşim

Boş yere çalışıp ömür harcama

Uyanık ol kardeş aman aldanma

Ucuz fiyatlarla malını satma

Elleri nasırlı köylü kardeşim

Bütün köyler kooperatif kursalar

Malların değeri ile satsalar

Ellerinin emeğini alırlar

Elleri nasırlı köylü kardeşim

Her şeyi devletten bekleme çalış

Eski kafayı at yeniye alış

Aklını kulan da köşeyi savuş

Elleri nasırlı köylü kardeşim

Dökmetepe söyler doğru sözleri

İlimsiz insanın kördür gözleri

Cahilliktir geri koyan bizleri

Elleri nasırlı köylü kardeşim
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DÜNYAYA GELDİYSEN
BİR GÜN ÖLÜRSÜN

Dünyaya geldiysen bir gün ölürsün

Haramdan zinadan elin çek kardeş

Yapma kötülüğü bir gün bulursun

İnsanca yaşayıp ölsene kardeş

Şerefli yaşarsan şerefli ölün

Sen doğru olursan geçimi bulun

Sevgili saygılı vatandaş olun

Arkandan iyi desinler kardeş

Tembel kişilerde rahat yaşamaz

Hiçbir zaman engelleri aşamaz

Parasız insanın hiç dostu olmaz

Düşmanı parayla yıkarsın kardeş

Dökmetepe söyler sözüne inan

Kimseye güvenme Allah’a güven

İyi yaşamıştır bunları bilen

Çalıştır kafanı yaşa be kardeş
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BİL DE YAŞA

Suya güneşe havaya

Canlılar borçlu doğaya

Ömrün geçirme havaya

Gerçekleri bil de yaşa

Tanrı kimdir kulu kimdir

Bilmeyene bunu bildir

Bu insanlık görevindir

Görevini bil de yaşa

Biliyorum demeyelim

Bilmediğimiz bilenelim

Körler gibi gezmeyelim

İleriyi gör de yaşa

Dökmetepe doğru yoldan

İlim aldım insanlardan

Kimdir canlıyı yaşatan

Bu varlığı bil de yaşa
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İNSANA NE YAPARSA
KENDİ YAPAR

İnsan ne yaparsa kendine yapar

Akıllı olursan o sana yeter

Sır verme dostuna her yerde satar

Bunu bilmemizde çok yarar vardır

Dostluk kurmak için sana yanaşır

Saf insanı aldatması kolaydır

Ya parana ya ırzına dolaşır

Bunu bilmemizde çok yarar vardır

Bu gün dostun yarın düşmanın olur

Yaptığın dedikodu yerini bulur

Sırrını kimseye söyleme ne olur

Bunu bilmemizde çok yarar vardır

Dökmetepe ben gidersem gelemem

İnsan içi kapalıdır bilemem

Ben insanım hayvan gibi ölemem

Bunu bilmemizde çok yarar vardır
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1928 yılında Çorum ili Alaca İlçesi Haydar 
Köyü’nde doğdu. Küçük yaşlardan beri bağ-
lama eşliğinde çalıp söyleyen Erduğan, 1964 

yılında vasıfsız işçi olarak Almanya’ya gitti. 
Orada 4 yıl çalıştıktan sonra anavatana dön-
dü, halen Alaca’da ikamet etmektedir.  

HALİL ERDUĞAN
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BEN BİR REÇBER ÇOCUĞUYUM 

Yaşım altmış elde tırpan 

Biçmeye derman kalmadı

Yıkık köprü kırık kağnı

Kemciye derman kalmadı

Sap yükledim Kara çava

Bütün emeklerim hava

Yıkıldı yaptığım yuva

Yapmaya derman kalmadı

Harman döktüm elde dirgen

Çiğ düştü ıslandı yorgan

Kağnıdan çalınmış urgan

Bulmaya derman kalmadı

Yel esmiyor kaldı harman

Dizim tutmaz yoktur derman

Halil işler karman çorman

Düzelmez derman kalmadı
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ŞOFÖRLERE UYARI

İncitmen yolcuyu yolu

Türkiye’nin şoförleri

Kesmeyin basılan dalı

Türkiye’nin şoförleri

Emanetdir size millet

Acelenin sonu illet

Yasa koymuş cumhuriyet

Türkiye’nin şoförleri

Sarhoş bir hoş çıkma yola

Başa gelir türlü bela

Son pişmanlık geçmez ele

Türkiye’nin şoförleri

Yazın kumdan kışın dondan

Arabanı sakın ondan

Yanlış solamayın yoldan

Türkiye’nin şoförleri

Söndürmeyin arıları

Unutmayın çağrıları

Yetim koyman yavruları

Türkiye’nin şoförleri

Halil Erduğan’dan öğüt

Yola çıkmadan kör kayıt

Ufak bakım size ait

Türkiye’nin şoförleri
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DÜNYA DÜNYA

Eğri büğrü yolların var

Çok çekilmez hallerin var

Cana kıyan kulların var

Adaletsiz dünya dünya

Dillerdedir destanımız

Dökülen bizim kanımız

Hep kardeşiz bir dinimiz

Düşün artık dünya dünya

Uzandığımız dallar koptu

Kimi yaptı kimi yıktı

Zehirli ekmeğin çıktı

Yiyen öldü dünya dünya

Halil der ki bağrım ezik

Yeter bu gecelere yazık

Sazım kırık teller bozuk

Düzel artık dünya dünya
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İNSANA TATLI DİL
GÜLER YÜZ GEREK

Bir bina tutar mı olmasa direk

Sevip sevilelim amaca erek

İnsana tatlı dil güler yüz gerek

Bu kadar zor mudur insana yahu?

Bugün misafiriz yarına kalmak

Herkese gerektir bunları bilmek

Ta temelden gelir sevip sevilmek

Bu kadar zor mudur insana yahu?

Halil Erduğan’ım boynum eğerim

Dost diyen canları candan severim

İsterim lokmamı dost ile yerim

Yalınız köşede ne olur yahu?
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SONU
KARA TOPRAK İMİŞ

İmekledim attım adım

Yavaş yavaş kaçtı tadım

Çok çağırdım çabaladım

Sonu kara toprak imiş

Gençlikte su gibi aktım

Nice taşlar kucakladım

Çok ham meyveler aşladım

Sonu kara toprak imiş

Geçti acı tatlı günler

Yıkıldı yaptığım hanlar

Nice yiğit pehlivanlar

Sonu kara toprak imiş

Geçim bakmıyor ki yaşa

Aç kalın gitmezsen işe

Çaldım başım taştan taşa

Sonu kara toprak imiş

Beni yetiştirdi anam

Bayramda yakardı kınam

Aylar geçti yıllar tamam

Sonu kara toprak imiş
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1928 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Koçhisar 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu Alaca Akviran 
Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Kastamonu Göl-
köy Köy Enstitüsü’nde okudu. Bu okulda 
(müzik öğretmeni) Âşık Veysel’le tanıştı. Oku-
lunu bitirdikten sonra kendi köyünde öğret-
menlik yaptı. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 

“öğretmenlik yapamaz” raporu verildiği için 
görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yöresin-
de âşıklarla tanışan şair, 1982’de Ankara’ya ta-
şındı. Alaca ve Yozgat’taki gazetelerde şiirleri 
yayımlandı. Bazı özel televizyonlarda şiirler 
okuyan Boran’ın 2001 yılında “Her Telden 
Her Dilden” bir kitabı yayımlanmıştır.

HULUSİ BORAN
(Hulusi Boran)
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KOÇASAR KÖYÜ

Yalçın kayalarla çevrilmiş başın 

Tarihten sormalı ne kadar yaşın

Lale sümbül dolmuş hep için dışın

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Davulu kaya koca çala yaslanır

Türkü çalsan yankı yapar seslenir

Her yanında dudu kumru beslenir

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Eymir özü çağıldayıp akıyor

Güzelleri seyrangâha çıkıyor

Bülbül gül dalında şarkı okuyor

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Âşıkları sazın almış çalıyor

Tıraktörler tarlaları eliyor

Dağda koyun köyde kuzu meliyor

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Bir yanı ovadır boylu boyunca

Birazı ağaçlık birazı yonca

Bütün tarlalarda buğday boyunca 

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Evleri kiremit hepsi iki kat

Çalışıp kimseye etmeyiz mihnet

Parola kalkınma ha babam gayret

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Doğusunda okul ihtiyar gibi

Saçları sararmış rengi kar gibi

Camları tertemiz mücevher gibi

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Yapılmış yollar köprü harika

Barajımız şan verecek tarihe

Bu kadar anlatmak yeter arife

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü

Hulusi Boran’ım sözleri haktır

Dünyayı arasak emsali yoktur

Baraj işi çıktı payemiz çoktur

Cennetin bir eşi Koçasar Köyü
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KADİR MEVLAM BÖYLE
ÇALMIŞ KALEMİ

Bin dokuz yüz yirmi sekizde doğmuşum

Geldim bu dünyaya tersine işim

Bir yaşında iken nasıl yanmışım

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi

Şu yalan dünyada bir dem gülmedi

Hep mi bana verdin derdi elemi

Ağladım gözüm yaşını silmedi

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi

Nice attan düşme, duvardan uçma

Nice bir katil oldu hangi bir saçma

Bir tırafik kazası bayılıp geçme

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi

Otuz vilayeti gezdim dolaştım

Talebeydim ekip oldum çalıştım

Aciz kaldım her şeylere alıştım

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi

Bir zaman oturdum köşe başında 

Lezzet yoktur ekmeğimde aşımda

Seher vaktiydi gördüm düşümde 

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi

O ulu Allah’tır ebedî duran

Fakir gariplerin halini bilen

Türlü derde girdi Hulusi Boran

Kadir mevlam böyle çalmış kalemi
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EVLİLİK BÖYLE Mİ
OLMALI

Zamanenin insanında

Evlilik böyle olmalı

Her huyu almış yanına

Evlilik böyle olmalı

Gelecek olsa bir büyük

Ayak çekmez olur höyük

Tanır ne küçük ne büyük

Yoksa kursa mı salmalı

Bilmez hürmetle itaat

Az şeye etmez kanaat

Yaşı otuz küçük gayet

Daha büyük mü almalı

Kocasın safta durdurur

Ellerine su döktürür

Vurur çocuğun öldürür

Bazı intikam almalı

Kaynanaya maşa kapar

Kaynata sus kendin kurtar

Peynir çökeleği satar

Bir tüccar nerde bulmalı

Ak gerdana beşi birlik

Koluna altın bilezik

Kocası erkeğe yazık

Herkes dengini bulmalı

İstediği yerde gezer

Kayın kaynatayı üzer

Evlenenler candan bezer

Yoksa bekar mı kalmalı

Birkaç aylık oldu gelin

Ederler der bana zulüm

Tutmuş baba evin yolun

Biraz daha yalvarmalı

Yalvararak getirirler 

Tekrar para da verirler

Elbise altın alırlar

Rahatlaştı mı sormalı

Rahat eder birkaç zaman

Bahaneye bakar hemen

Ele almış da bin bir plan

Evlilik böyle olmalı

Kadın yüzünden cinayet

Türlü haller hem melâmet

Hulusi der biraz sabret

Dünya böyle kalmamalı
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SANAT ZEVKİ

Çiftçi isen çok buğday ek

Sulu yerlerde fidan dik.

Çalışanlar görmez darlık,

Her sanatın bir zevki var.

Bahçıvanlar bahçe yapar

Türlü bitki ne hoş çıkar,

Onu kilo gram satar,

Her sanatın bir zevki var.

Memur gitmiş dairede,

Çeşitli iş vazifede,

Davacı gelir avukata,

Her sanatın bir zevki var.

Trenlerde yanar kömür,

Askerlikte kati emir,

Demirciler döğer demir

Her sanatın bir zevki var.

Dükkâncı dükkânın açar,

Kimi kilo, metre ölçer,

Pilotlar göklerde uçar,

Her sanatın bir zevki var.

Şoförlük bir zevkli sanat,

Saatçiler yapar saat,

Saraflarda çoktur vaat,

Her sanatın bir zevki var.

Halıcılar dokur halı,

Sevmez misin kaymak balı,

Bazıları besler malı,

Her sanatın bir zevki var.

Çocuk okut olsun doktor,

Millete faydası çoktur,

Marangozda tak tuk yoktur,

Her sanatın bir zevki var.

Engin denizde gemici,

Un içinde değirmenci,

Toz dumandadır harmancı,

Her sanatın bir zevki var.

Kimi işçi kimi usta,

Kimi sağlam kimi hasta,

Tüm haberleri taşır posta,

Her sanatın bir zevki var.

Kimi şair şiir yazar,

Kimi çoban dağda gezer,

Sinema ve filme nazar,

Her sanatın bir zevki var.

Âşıkların çalgısı saz,

Terzi der ki sabret biraz,

Kahveciler yapar avaz,

Her sanatın bir zevki var.

Lokantacı yapar tatlı,

Tütüncüler gezer atlı,

Heykeltıraşlar heybetli,

Her sanatın bir zevki var.

Tüccar alır bin bir çeşit,

İşe yarar bütün taşıt,

Hulusi azdan çok işit,

Her sanatın bir zevki var.
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YENMEZ Mİ?

Taze ekmek güzel tava

Yanında üzüm yenmez mi?

Et yemeği kompostoyla

Çok iyi olmuş denmez mi?

Hindi dolmuş geçmiş başa

Kuzu kebabı çok yaşa

Tulumba tatlısı hoşa 

Gidiyor desem olmaz mı?

Kadın göbek baklavalar

Yaz gününde salatalar

Oğul balı tereyağlar

Önüne gelse yenmez mi?

Birkaç çeşit olur börek

Dondurma ye yanar yürek

Av etini getir görek

Yutak desek yutulmaz mı?

Kıymalı makarna iyi

Pilav üstüne et suyu

Reçellerin birkaç soyu

İnsana iştah vermez mi?

Omlet güllü aç da tatlı

Döner kebap yağsız etli

Muhallebi olur sütlü

Garip hali sorulmaz mı?

Paçaya sarımsak da soy

Yağ helvasın yer her gün oy

Sebze yemeklere yer koy

Yoksa bize darılmaz mı?

Yemek üstüne su içme

Piyazı bırakıp geçme

Sandım ki kuşkusu saçma

Onu da herkes bilmez mi?

Hulusi çok yedin içtin

Hayal köprüsünden geçtin

Bostanı meyveyi seçtin

Unutsan ayıp olmaz mı?



59

93 Harbi denilen Osmanlı- Rus Savaşı ne-
deni ile göç eden Ardahan’lı bir ailenin ço-
cuğu olarak 1931 yılında Çorum ili Ortaköy 
ilçesinde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 
uzun yıllar çiftçilik yaptı. 30 yaşından sonra 

terzilik mesleğine başladı. Yaşından dolayı 
mesleği bıraktıktan sonra bir süre daha bağ 
ve meyvecilik işleri ile uğraştı. 6 çocuk sahibi 
olan şair, 1999 yılında vefat etti.

MEHMET ZEKİ TÜFEKCİ
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ORMAN VE AĞAÇ

Kardeş ormandan edelim beyanı

Onun kıymetini bilmemiz gerek

Duygusuzca ormanlara kıyanı

Türklük defterinden silmemiz gerek

Ormanı olmayan yurt çöle benzer

Suları kurumuş bir göle benzer

Açılmadan solmuş bir güle benzer

Solmadan kıymetin bilmemiz gerek

Benim ormanlarım yaman olmalı

Üstü bölük bölük duman olmalı

Geciktirme kardeş hemen olmalı

Kazmayı küreği almamız gerek

Baktıkça zevk verir ormanlar dağlar

Elbet faydalanır ölüler sağlar

Eteğine kondur meyveli bağlar

Her yönüyle böyle bilmemiz gerek

Fatih buna sahip ol demedi mi

Bir dalın bedeli kol demedi mi

Her derde ilaçtır bal demedi mi

Keçi değil arı salmamız gerek

Orman olan yurtta hastalık olmaz

Vatan toprağını denize salmaz

Ne yazık bazısı kıymetin bilmez

Yediden yetmişe bilmemiz gerek

Ağaç olmayınca bülbül öter mi

Yağan yağmurları, seli tutar mı

Faydaları saymak ile biter mi

Ona düşman isek ölmemiz gerek

Kara keçileri salayım deme

Kesene seyirci kalayım deme

Ormana zararlı olayım deme

Kar ile zararı bilmemiz gerek

Şairlere kelam olur yaylası

Mor sümbülü menevşesi lalesi

Geyik elik ahu ceylan balası

Sözü saza katıp çalmamız gerek

Göklere sur çeksin yurdun ormanı

Yeşilliktir gözümüzün dermanı

Benim değil efendimin fermanı

O fermana muti kalmamız gerek



61

BİZ KİMLERİZ

Bilmeyenler bilsin ki biz kimleriz

Daima başı dik olan milletiz

Rükûda her dem eğilen bizleriz

Yaradana secde kılan milletiz

Nice nimetleri emanet etmiş

Sakın ha hıyanet etmeyin demiş

Hâkimiyet senin hakkın demiş

Emanet kıymetin bilen milletiz

Türk milleti medeniyet beşiği

İnsanlığın hürriyetin aşığı

Bütün dünya ondan aldı ışığı

Zulmetlere ışık salan milletiz

Tarihe bir sorulsun biz kimleriz

Vatan namus için ölen erleriz

Hakkın karşısında diz çökenleriz

Haksızlığa dimdik duran milletiz

Çanakkale harbi niçin yapıldı

Bütün dünya karşımıza dikildi

Geçilmez diyerek geri çekildi

Zafer nakkaresin çalan milletiz

Vatan Atamızdan emanet bize

Kutsal emanetim bu olsun size

Uğrunda düşmanı getirin dize

Mazlumun gözyaşın silen milletiz

Bir avuçtan fazla insan değildik

Müttefik adına biz de yenildik

Osmanlıdır hasta adam denildik

O hastaya şifa bulan milletiz

Anadolu yiğitleri derildi

Som çelikten bir yay gibi gerildi

Hasta diyenlere aslan göründü

Tek başına cenge dalan milletiz

Gel kardeşim gücendirme atanı

Vatan için şehit düşüp yatanı

Aman verme ez vatanı satanı

Can vererek şan alan bir milletiz

Akif’leyin sakın zincir vurdurma

Gece gündüz çalışmayı durdurma

Yaran varsa yâd ellere sardırma

Yarasını kendi saran milletiz
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FELEĞE

Çarkı felek senden şikâyetim var

Dağlara sardırdın yolumu benim

Seninle ben güreşe de çıkamam

Çıksam da bükersin kolumu benim

Suçum nedir düştün kastıma felek

Yük koymadın yığdın üstüme felek

Halim bildirmezsin dostuma felek

Dönderdin bülbüle dilimi benim

Döner döner başucumda durursun

Kımıldarsam hemen pençe vurursun

Menzilime benden evel varırsın

Hemen bağlarsın sen yolumu benim

Şu fani de iyi bir gün görmedim

Bir gün olsun hali hatır sormadım

Şad olup da gonca gülüm dermedim

Açmadan soldurdun gülümü benim

Derim senin azabından el aman

Senin kahrın ile halim çok yaman

Yar ile murada erecek zaman

O demde bağlarsın kolumu benim

Zalim felek artık sana küseyim

Benimle hesabın söyle keseyim

Eleğimi boş duvara asayım

Genç yaşta ağarttın telimi benim

Küçük yaşta düştün benim peşime

Acımadan gençliğime yaşıma

Düşte bile çıkıyorsun karşıma

Mangıra çevirdin pulumu benim

Ayrı koydun yaranımdan eşimden

Neler geldi geçti garip başımdan

Bir gün olup mezarımın başından

Tevhid ile dönder dilimi benim
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YAZIKTIR

Nefsi emarenin emrine uyup

Uyup yürüdüğün yola yazıktır

İşlediği bütün günahlarını

Günbegün artıran kula yazıktır

Nice engeller var senin yolunda

Yılan akrep ateş sağı solunda

Bunları görmemek senin elinde

Boşa harcedilen mala yazıktır

Melek-ül mevt bir gün habersiz gelir

Bütün sevdiğini elinden alır

Seninle yalnız amelin kalır

Zikrullah’tan uzak dile yazıktır

Gizli açık günahların yazılır

Silinmeyen bir levhaya kazılır

Tevbekâr olursan hemen bozulur

İstiğfar etmeyen kula yazıktır

Giyinir kuşanır caka satarsın

Takva elbisesin çöpe atarsın

Ezanlar çağırır hala yatarsın

Üstüne giydiğin şala yazıktır

Sen kendini bilsen kimden esersin

Bir nasihat etsem bana küsersin

Sen kendi bindiğin dalı kesersin

Kendine değil de dala yazıktır

Yaylasına sürüleri saldığın

Çeşit çeşit ürününü bulduğun

Temiz temiz havasını aldığın

Gezip dolaştığın ile yazıktır

Hayallerle geçirirsin gününü

Hevaya geçirdin zaten dününü

Nimetiyle beslediğin tenini

Mezara indiren kola yazıktır

Yarına azığın var mı bohçada

Daim aklın fikrin akçede

Şakıyan bülbülün yoksa bahçede

Gülleri bülbülsüz güle yazıktır
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GÖNÜL PAZARI

Gönülde bir pazar kurdum
Helalinden yiyen gelsin
Boş kelamı konuşmayıp
Hikmetli söz diyen gelsin

Bu Pazar hikmet pazarı
Severler okuryazarı
Geçmişe çevir nazarı
Pişmanlığı duyan gelsin

Dönüp hevası rahından
Gözyaşı döküp ahından
İşlediği günahından
Pişman olup cayan gelsin

Yok ol sen onun varında
Yanmayacaksın narında
Gecenin üçte birinde
Zikrullahı sayan gelsin

İbretler çoktur alana
Verme ömürü talana
Kıymet ver arda kalana
Rahatına kıyan gelsin

Ermek istersen menzile
Tevhidi alıştır dile
Nefse ağır gelse bile
Beş vaktini kılan gelsin

Şu fani hayata tapma
Ahretini zehir yapma
Resulün yolundan sapma
O yola baş koyan gelsin

Cahil ile pazar etme
Sözlerine nazar etme
Tatlı söyle azar etme
Halinden anlayan gelsin

İhlâsla rükuya eğil
Sen O’nun katında sevil
Macera romanı değil
Kur’an’ın okuyan gelsin

Dersin al şahlar şahından
Ayrılma mahlar mahından
Ehlisünnet tezgâhından
Bezini dokuyan gelsin

Bu günü yarına koyup
İhmalkâr olmak ne ayıp
Cihana bel bağlamayıp
Bu dünyaya doyan gelsin

Ya Rab haktır kazaların
Sen hafiflet cezalarım
Pişman olup azaların
Günahlardan yuyan gelsin

Seni yuttuğunda toprak
İster misin yılan akrep
Götüremezsin bir yaprak
Timsah ile çayan gelsin

Ben gani bilirim seni
Ya Rab sen af eyle beni
Münkir Nekir karşısında
Kuş gibi şakıyan gelsin

Bu fakir böylece yazmış
Belki de çok gafil gezmiş
Çalışan çok sırlar çözer
Bir gün derler filan gelsin
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1936’da Çorum ili Sungurlu ilçesinin Ka-
mışlı Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde 
okudu. Sungurlu’da başladığı ortaöğreni-
mini yarıda bırakarak Almanya’ya gitti. 
Halen Almanya’da yaşamaktadır.

Küçük yaşlarda bağlama çalmayı öğrendi. 
Âşık Yarebülbül’ün yardımıyla bağlama ve 
geleneğe ilişkin bilgilerini pekiştirdi. Sev-

giden toplumsal eleştiriye kadar her konu-
yu işleyen Doğan’ın şiirleri çeşitli gazete 
ve dergilerde yayımlandı. Şiir, araştırma 
ve inceleme alanlarında altı kitabı yayım-
lanmıştır. Ayrıca hakkında Bekir Karadeniz 
tarafından yapılmış bir araştırma “Gürani 
Doğan’ın Yaşamı ve Şiirleri” adıyla kitap-
laştırılmıştır.

İSMAİL DOĞAN KAMIŞLI
(Gürani Doğan) 
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BABAMIN DEDEMİN

Anamın atamın tuttuğu sürek

Burada bizimle yürüyecek mi?

Asırlardır böyle süren gelenek

Yoksa buralarda eriyecek mi?

Dededen toruna alıp getirdik

Eledik ekledik hamdan yetirdik

Doğruyla yanlışla aldık getirdik

Yüzyıllarca sonra çürüyecek mi?

Başka diyarlarda oldu evimiz

İçimizde vardır ama sevimiz

Güzel dediğimiz geleneğimiz

Bu âlemde sürüp ürüyecek mi?

Gürani Doğan der n’olacak halın

Elinden alınsa peteğin balın

Babamın canını verdiği yolun

Üstünü sis duman bürüyecek mi?
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İSTEDİK

Emmimiz dayımız halamız neyse

Bizde onlar gibi olmak istedik

Ayıptır günahtır yasaktır dese 

Öz kabuğumuzda kalmak istedik

Yavrumun bir tüyü değerken Çin’e 

Dedik ki herkesle güzel geçine

Çoluğu çocuğu toplum içine

Gelenek üzere salmak istedik

Açtık gözümüzü ama geç olmuş

Doğru yanlış herkes yerini almış

Adet töre bitmiş her şey kaybolmuş

Kendimizce sevgi dolmak istedik

Böyle oldu ama var bir çok neden

Kendince söyledi her gelip giden

Doğru mu yanlış mı karar vermeden

Mutluluğu elle bulmak istedik

Gürani Doğan’ım demez ardını

Doğru sandık örttük evin derdini

Kısıtladık kıstık aile ferdini

Engelsiz deryaya dalmak istedik
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GELDİM

Gönülden aşka 

Erdim de geldim

Hakkın bağına 

Girdim de geldim

Işık eseri

Kadimden beri 

Koymuşum seri

Sürdüm de geldim

Arif halleri

Aşkın yelleri

Sevgi gülleri

Derdim de geldim

Olmaya çâre

Oldum bin pâre

Canımı yâre

Verdim de geldim

Baktım halına

Kondum dalına

Canı yoluna

Serdim de geldim

Bildim canımı

Şöhret şanımı

Tüm noksanımı

Gördüm de geldim

Gürani bizde

Değildir sözde

Nefsimi özde

Yerdim de geldim



69

DOSTUNDUR

Dolanıp gezerek vardığın yerde

Dost diye hatırın soran dostundur

Âlemdeki mevcut her bir nesneye

Bir gözle görüp de yoran dostundur

Sanma kış gelince çiçekler solmaz

Geçer bu günlerin böylece kalmaz

Var günde zor günde yarensiz olmaz

Ol zaman yanına varan dostundur

Sevdiğine nice kişi can verdi

Yar yârini işte böyle severdi

Gülünce sevinci hüzünde derdi

Gönülde yarayı saran dostundur

Ufak tefek hata olur bakılmaz

Hoşgörüden kolay dışa çıkılmaz

İstediğin zaman dünya yıkılmaz

Sözle kulağını buran dostundur

Gürani Doğan da böyle bir haldir

Bulunca sadık yar derdini bildir

Her dostun görünen yârin değildir

Söz verince sözde duran dostundur
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İNANAN OLDU

Uçuyorum dedim kolsuz kanatsız

İnandırdım nice aklı kıtları

Yoğurt simsiyahtır iki iki beş

Karıştırdım onca doğru hatları

 Doğru ile yalan bir kaba doldu

 İnanmayan oldu inanan oldu

Toprağa taş dedim ağaca ataş

Ayağa baş dedim kirpiklere kaş

Kuruya yaş dedim suya arkadaş

Parmakta oynattım hırstan çatları

 Doğru da yalan da saçını yoldu

 İnanmayan oldu inanan oldu

Demir pamuk dedim doğruya yamuk

Kavak çubuk dedim çama karamuk

File tavuk dedim yavaşa çabuk

Kuş diye zikrettim koca atları

 Doğrunun yanında yalanlar soldu

 İnanmayan oldu inanan oldu

Vurdum oyun dedim yaraya çare

Ayran çayın dedim kağnı tayyare

Orman koyun dedim dağa da fare

Konuşturdum yerde biten otları

 Doğru da yalan da yerini buldu

 İnanmayan oldu inanan oldu

Kendimi aldırıp göğe çektirdim

Güneşe soğuttum ayı yaktırdım

Gürani’de hırsı göle ektirdim

Oyaladım derdi iki katları

 Doğru da yalan da orada boldu

 İnanmayan oldu inanan oldu
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1937’de Çorum ili Boğazkale ilçesi Evci 
Beldesi’nde doğdu. İlkokuldan sonra öğreni-
mine devam edemedi. Evli altı çocuk baba-
sıdır. Şiirlerinde Seyyahi mahlasını kullanan 

Alkır, düğünlerde, eğlencelerde, radyo prog-
ramlarında, konserlerde çalıp söylemektedir. 
Halen Boğazkale Evci Beldesi’nde yaşamak-
tadır.

OSMAN ALKIR
(Osman Seyyahi) 
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ÇORUM

Çorum’dur bizim güzel vatanımız

Kenarı mor çiçek güldür Çorum’un

Emanet ettiler atalarımız

Tekkesi türbesi sırdır Çorum’un

Çorum’un meşhurdur koç yiğitleri

Atamız çok sever böyle Türkleri

Güçlü pehlivanı, yaşlı atları

Şairi, ozanı vardır Çorum’un

Çimento, kiremit fabrikaları

Çorum’a süs verir ulu dağları

Pancarı, sebzesi, üzüm bağları

Tandır leblebisi birdir Çorum’un

Höyük, Boğazkale turistik yeri

Çalışır milleti, kurumaz teri

Koç yiğit insanı sözünün eri

Ovası, yaylası kırdır Çorum’un

Osman Seyyahi’yim bağla sözünü

Koparan boğazı çirçir düzünü

Güldürür milletin mahsun yüzünü

Çünkü insanları erdir Çorum’un
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DÜNYA

Bir göz attım şu virane yurtlara

Analı babalı kimler var idi

Kimi kavga, dövüş, nizah ederken

Kimi dostlar birbirine yar idi

Bu dünya yalandır hem de bedbahttır

Tükenmez dertleri hem de bin kattır

Seni beni götürür ağaç attır

Eski insanlar ise kör idi

Kim kime dünyada boyna dost olmuş

Gam çile kederi bir yandan dolmuş

Göster hangi garip dünyada gülmüş

Garibin her günü ahu zar idi

Kimi kime kulluk eder gezinir

Kimi gırat gibi boyna kazınır

Bir gün onun da mezarı kazılır

Hani kimse görmez gözün var idi

Âşık Osman dünya senin için boş

Bırak dalaleti hidayete koş

Dünyaya hükmeder baksana kelbaş

Ondan evvel nice saçlı var idi
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UNUTULDUM

Bir aşk beni yaraladı

Dertlerimi sıraladı

Ümitsiz bir aşk yüzünden

İstikbalim karalandı

Mesutluk bilene servet

Gülüm soldu demet demet

Izdırapla doldu içim

Benden beklemeyin mihnet

Söndüremiyorum aşkımı

Silemedim göz yaşımı

İnanırım gerçek söze

Kaybettim sabır taşımı

Osmanîyim gam yüküyüm

Artık ben çilem çekeyim

Bağlandım bir vefasıza

Kime derdimi dökeyim
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1937’de Çorum ili Kuşsaray Köyü’nde doğ-

du. Küçük yaşlarda anne ve da babasını 

kaybetti. İlkokulu köyünde okudu. Amcası-

nın yanında çiftçilik ve çobanlıkla yaşamını 

sürdürdü. 1970 yılında memur olarak atandı. 

1995 yılında emekli oldu. 

Küçük yaşlarda yazmaya başladı. 2008 yılın-
da Kültür Bakanlığı’ndan Halk Şairi unvanı-
nı aldı. Eserlerini kitaplaştıramadı, yerel ga-
zetelerde ve antolojilerde yayımlandı.  Ülke 
genelinde yarışmalara katıldı, çeşitli ödül ve 
takdirnameler aldı. Çorum’da ikamet eden 
Hardal, evli ve beş çocuk babasıdır.

1950’de Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Sorhoğlan 

Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 

1965 yılında evlendi. Mani söylemede usta 

olan annesinin teşvikiyle şiire ilgi duydu. 

Şair eşi de şiir yazmasında yardımcı oldu. 

Eserleri yerel gazete ve dergilerde yayım-

lanmaktadır. Çorum’da ikamet eden Hardal, 

Evli ve beş çocuk annesidir. 

RIZA HARDAL
(Rıza, Hardal) 

SEVİM HARDAL
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GÜZEL VATANIM

Yaşadım yıllarca senin bağrında

İncitmedin beni güzel vatanım

Bayrakların dalgalanır hudutta

Sana doyum olmaz güzel vatanım

Karadeniz kenarları ormandır

Torosların tepesi hep dumandır

Erzurum’un soğuğuyla yamandır

Seni her şeyinle sevdim vatanım

Kavuşur dar günde kahraman ordun

Nice saltanatlar kurdun devrildin

Anadolu baştanbaşa öz yurdum

Sana doyum olmaz güzel vatanım

Marmara’da martıların geziyor

Akdeniz’de gemilerin yüzüyor

Eserlerin tarihlerde yazıyor

Tarihin eskidir güzel vatanım

Hardal’ım yazıyor kâğıda yazın

Sanki cennet âlâ Ege Denizin

Güzel vatanıma bağlamış özün

Sana doyum olmaz güzel vatanım
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KOLAY KOLAY
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Hasta millet iyi olmaz dediler

Çanakkale Boğazına girdiler

Gelibolu, İğneada’yı yediler

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Türk milleti bir beraber olunca

Düşmanını karşısına alınca

Allah, Allah sedasıyla vurunca

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Bin dokuz yüz on beş yılı zaferi

On beşliler geldi dönmezler geri

Birlik oldu Anadolu Neferi

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Gayeleri İstanbul’a girmekti

Osmanlı’yı çeşit, çeşit bölmekti

Türk ismini haritadan silmekti

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Zırhlı geldi boğazlara dayandı

Yedi, yetmiş bu olaya soyundu

Şehit verdi, gazi oldu direndi

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Osmanlı’nın idaresi değişti

Atatürk de Hızır gibi erişti

Türk Milleti vatan için çarpıştı

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Türk Milleti düşmana baş eğmedi

Haksız yere hiç kimseye değmedi

Düşmanlar da muradına ermedi

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Ermeni’si, Rus’u vurdu doğuda

Bütün dünya gözü Anadolu’da

Karabekir Kazım, Ardahan’ı da 

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Bu durumda paylaştılar yurdumu

Urfa, Maraş, Gaziantep durdu mu?

Hardal’ım der düşmanlara kaldı mı?

Kolay, kolay Çanakkale geçilmez.

Alıp çalınacak sözü kalmamış



78

GÖRESİM GELDİ

Aşkın merdiveni koydun önüme

Birer, birer basıp inesim geldi

Senin için saray yaptım kalbime

O sarayda seni sarasım geldi

Karışmam sevgilim senin işine

Beni burada koydun yalnız başıma

Gece hayalime gündüz düşüme 

O mah cemalini göresim geldi

Dilimden düşmüyor hep senin adın

O mah cemalini karşıma koydum

Abu hayat olup hep yudum, yudum

Ağzımı dayayıp içesim geldi

Sensiz geçmiyor ki bu uzun günler

Yüreğim ah çeker, ciğerim inler

Yar seni görünce açılır kollar

Kollarım açıp da sarasım geldi

Yetmez mi sevgilim çektiğim çile

Aşk türkülerini çalsınlar bile

Doğru söz ile gelmezsen yola

Tozlu yollarında ölesim geldi

Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayri

Bunca yaşadığımız yetmez mi ayrı

Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı

Daracık kabre giresim geldi

Senden ayrı düştüm hallerim yaman

Aramıza çöktü,  bir kara duman

Rıza’yı tabuta koyduğun zaman

Sen ağlarken benim gülesim geldi
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NELER MODA OLMADI Kİ

Rıza HARDAL   Sevim HARDAL

Moda deyip geçmeyelim                                Moda denen bir belaya
Yemek içmek moda oldu   Ne namus der ne de haya 
Sakın buna uymayalım   Bakılmaz ana babaya
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Boya cila modalaştı   Mini etek bele çıktı
Siyah renkler beyazlaştı   Oğlanlar da saç bıraktı
Modacılar da sıklaştı   Keçisakallı çoğaldı
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Ekranda çıplak çoğaldı   Kız mı oğlan mı tanınmaz
Siyahtı saçlar ağardı   Kimse üstüne alınmaz
Kız oğlan, oğlan kız oldu   Erkekle kadın bilinmez
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Tarlalarda saban moda   Olduk batılı hayranı
Sürülerde çoban moda   Yüklüğe koyduk yorganı
Ana moda baba moda   Üryan görünür her yanı
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Sene yeni moda yeni   Kimi hippi, kimi züppe
Takip eder birbirini   Kulaklarda sarkar küpe
Mağazada oldu mini   Moda değil bir kepaze
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Saymakla bitmez bu moda  Berber kuaförler moda
Derde deva oldu soda   Terziler dikişler moda
Derneklerde fıçı bira   Saymakla bitmez mi ola
Neler moda olmadı ki   Neler moda olmadı ki

Mektup atılmaz postaya   Sağı moda solu moda
Doktor bakmıyor hastaya   Sevim der kaldım ortada
Hardal’ım hasret pastaya   Okullarda sıra moda
Neler moda olmadı ki   Batılaştı modacımız

İki Şairin Karşılıklı Söyledikleri Şiirler
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Karşılıklı Manileri

Rıza Hardal   Sevim Hardal

Armudu taşlayalım                                       Sütte su karışık
Dibinde kışlayalım                                         Balda şeker
Fazla durduk sevgilim                                  Gel oğlan başlayalım
Maniye başlayalım                                          Yollarımız dolaşık

Deniz dibi kumludur     Deniz dibi derindir
Yiyeceğin mimlidir   Dibi gayet serindir
Sana derim manicim     Pirimizi sorarsan
Üstadın, pirin kimdir     Ferhat ile Şirin’dir

Yelli gedik yağmurlu   Kayada keklik seker
Geçemedim çamuru   Üstünde baykuş öter
Kız senin memelerin   Burnu sümüklü oğlan
Sarı buğday hamuru   Şapkayı sağa yıkar

Elmanın irisine    Şapkayı eğdirirsin
Söz attım birisine   Kaşına değdirirsin
Beni çoban tutsalar   Bek de güzel değilsin
Kızların sürüsüne   Kendini sevdirirsin

Çıktım kayabaşına   Oğlan burnun havalı
Bakmaz mısın yaşına   Bahçeleri duvarlı
Merak etme sevgilim   Daha kaç gün oldu ki
Giren ayın başına   Yârinden ayrılalı

Kar yağar kar üstüne   Kar yağar kürtüğüne
Her mani yar üstüne   Delmenin yırtığına
Kuruyasıca diller   Adam meyil mi verir                                      
Kış basar yol üstüne   Kuşsaray sürtüğüne
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MEKTUP GİDER İSEN

Mektup gider isen bizim ellere

Yıldırım ol vatanıma kay da gel

Çok yukarı çıkma sen aya bile

Beyaz kara bulutlara dal da gel

İn evime dolap köşe bak köşe

Sakın ha tutulma borana kışa

Ayrı, ayrı yaranıma yoldaşa

Benden selam, ona selam al da gel

Kapı kilitliyse pencereden gir

Şu benim halimi arz eyle bir, bir

Zavallı Rıza’ya aziz misafir

Fazla kalma birkaç saat kal da gel

Mektup bana küsmüş ise o Hardal

Söyle benim için bin selamı var

Bu şiirim olsun ona yadigar

İşlet çevresini zarfa sar da gel

Güzel anlat şu Sevim’in halini

Hangi bülbül terk eylemiş gülünü

Zülfü perçeminden birkaç telini

Aman mektup vermez ise çal da gel

Mektup Rıza ile Sevim’im için

Selamı almazsa ne idi suçum

Hırsızlık mı yapsın birkaç tel için

Acele bir cevap al da öyle gel
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AYRILIK

Dünyadaki en çekilmez olayı

Bana sorarsanız derim ayrılık

İster düğün olsun, ister balayı

Gene de zor gelir, inan ayrılık

Selam versen bile alanın olmaz

Yazı kış olur da, kışları da yaz

Ayrılıp gideni kimse soramaz

Ne dondurur, ne yandırır ayrılık

Şu ayrılık var ya ikinci ölüm

Zaten gurbet elin adıdır zulüm

Her açan çiçeğe denmiyor gülüm

Gülü diken eder zalim ayrılık

Gözlerin görmez, kulağın da duymaz

Gurbet elde seni arayan olmaz

Bir defa gidenler geriye dönmez

Geri dönme vermez derim ayrılık

Ayrılığı ateşten ok demişler

Bir elmayı iki şaka bölmüşler

Yiyip içmemişler ah çürümüşler

İşte elma olur sonu ayrılık

Sevim’im diyor yeter bu hasretlik

Ayrılana ne zor olur gurbetlik

Can çıksa cesette kalsa nimetlik

Orada da bulur bizi ayrılık
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1938 yılında Çorum ili Mecitözü İlçesi Köp-
rübaşı Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde 
okudu. Askerliğini yaptıktan sonra 15 yıl köy 
muhtarlığı görevini yürüttü. TEMA Vakfı 
üyesidir. 

1965 yılında cezaevine giren şair şiir yazma-
ya burada başlamıştır. Şiirlerinde daha çok 
toplumsal ve siyasi olayları tema olarak iş-
lemektedir. 1995 yılında emekli olan Aykaç, 
halen köyünde ikamet etmektedir.  

LÜTFÜ AYKAÇ
(Aykaç Lütfü) 
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KONUŞUYOR

Yönetemez kendi evini

Yönetmek ister devletini

Düşünmez görmez halini

Ağzı olan konuşuyor

Görüp dersini alana

Dünyaya baktım sanana

Dinleyene inanana

Ölen dahi konuşuyor

Çoban olsa kaz güdemez

Evini bulup gidemez

Hiç kimseyi de beğenmez

Ağzı olan konuşuyor

Hakkı hukuku tanımaz

Hayâ ar bilip utanmaz

Evine ekmek bulamaz

Ağzı olan konuşuyor

Oturur avare naçar

Fitnelik fesatlık saçar

Etrafından herkes kaçar

Utanmadan konuşuyor

Yapamaz kendi işini

Temizleyemez dişini

Göresin söz edişini

Ağzı olan konuşuyor

Az geliyor dünya âlem

Ne kitap görmüş ne kalem

En büyük der benim projem

Ağzı olan konuşuyor

Anasından doğma cahil

Ne mektep görmüş ne okul

Seçilmeden olmuş vekil

El adına konuşuyor

Her taraf topluyor haraç

Doymuyor oluyor muhtaç

Ne eylesin Lütfü Aykaç

Ağzı olan konuşuyor
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İBRET ALSANA

Düşün ki dünyaya sen niçin geldin

Nasıl yaratıldın neden halk oldun

Elbette dünyaya misafir geldin

Ölüp göçenlerden ibret alsana

Düşün ki dünyada neyin var senin

Fanidir tüm hepsi malın bedenin

Yardımcı olamaz sana sevenin

Hazreti kur’an’dan ilham alsana

Gençsin çok yiğitsin pek gururlusun

Boş koşma dünyaya tez yorulursun

Yaşadığın hayattan sorulursun

İhtiyar düşenden ibret alsana

Dünya ahvalleri ibretle dolu

Dünyadan geçiyor ahretin yolu

Nasıl bilirsiniz diye sorulur

Musalla taşından ibret alsana

İnsanlar imtihan için geliyor

Yaşayıp dünyada hayat sürüyor

Canlı olan neticede ölüyor

Boş gelen tabuttan ibret alsana

Zenginlik yiğitlik hepsi emanet

Yiğit ve müslümanda var merhamet

Mutlaka kopacak ahir kıyamet

Afattan depremden ibret alsana

Dünyada misafir herkes göçecek

Ecel şerbetini mutlak içecek

Cennetlik cehennemlik seçilecek

Mahkemeyi kubrâdan ibret alsana

Dünyada kalacak şöhretin şanın

Sorulacak sana bütün yaşantın

Azrail alınca o tatlı canın

Mirasa koşandan ibret alsana

Aykaç Lütfü bilmem nasıl söylese

Cümle örneklerle misal eylese

Azrail’e emaneti versene

Mezardan geçerken ibret alsana
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VARDIR

İyi düşün insanoğlu

Nere gider yolun sonu

Bırak günahlar yolunu

Yol sonunda ölüm vardır

Ölüm denen acı gerçek

Her canlıya gelecek

Yakasız kefen giyerek

Yolculuğa çıkmak vardır

Kibirlenme bu dünyada

Israr etme günahlarda

Maldan mülkten yoktur fayda

Mezar denen evin vardır

Boş geçirme gençliğini

Boş konuşma tut dilini

Bu dünyada ektiğini

Ahirette biçmek vardır

Ne hikmettir bilinmez

Kul hakkı hiç silinmez

Hiçbir günah gizlenilmez

Sırattan da geçmek vardır

Senin olsa tüm dünyalar

Hazır olun ey insanlar

Kapanır cümle yalanlar

Mizanda adalet vardır

Aykaç Lütfü size söyler

Dinleyin ağalar beyler

Senin olsa tüm şehirler 

Yarı hesap vermek vardır
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ÖRNEKSİN

Hizmetlerin yücesine

Layık olan milletsin sen

Tarih boyu uluslara

Örnek olan milletsin sen

Asya’ya ve Avrupa’ya

Afrikaya balkanlara

Velhasıl bütün dünyaya

Lider olmuş milletsin sen

Kültürünle sanatınla

Mucidinle icadınla

Fatih gibi ecdadınla

Çağlar açan milletsin sen

Viyana’da Kosova’da

Kudüs’te ve Kahire’de

Malazgirtte sakaryada

At oynatan milletsin sen

Nato ile Koresi’nde

Kıbrıs’ta her keresinde

Daim sulhun korunmasında

Nöbet tutan milletsin sen

Dünyaya örnek oluşun

Atatürk’le kurtuluşun

Yurtta cihanda sulh deyişin

İnsanlığa örneksin sen
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NEYE YARAR

Etrafına verme zarar

Gözlerim insanlık arar

Boş bir insan neye yarar

İçinde vicdan olmazsa

Sorar birbirine sorar

Karşıdan iyilik arar

Boş bir vücut neye yarar

İçinde bir can olmazsa

Süs verir saçını tarar

Yüksek makam mevki arar

Boş bir mevki neye yarar

Özünde hizmet olmazsa

Er meydanıdır otağlar

Yiğit olan kisbet bağlar

Kisbet giyse neye yarar

Dizlerinde fer olmazsa

Ceza versen neye yarar

Edep haya olmazsa ar

Sinek arı neye yarar

Ürettiği bal olmazsa

Her taraf öğretmen hoca

Masraflar yapılır bolca

Boş eğitim neye yarar

Dersini alan olmazsa

Yoksul fakire hep güler

Zengine iyi günler der

Boş bir kasa neye yarar

İçinde para olmazsa

Akar çeşme su dolmazsa

Başına kimse gelmezse

Sözde hacı neye yarar

Kalbinde iman olmazsa

Ağaç olur kuş konmazsa

Evde hanım hiç gülmezse

Saray olsa neye yarar

İçinde dirlik olmazsa

Ayırma zengin fukara

Hiç kimseyi koşma zora

Boş acımak neye yarar

İçinde yardım olmazsa

Yanlışlarda etme ısrar

Aykaç Lütfü size sorar

Boş bir dünya neye yarar

İçinde insan olmazsa
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1940 yılında Çorum ili Babaoğlu Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Çorum 
İmam-Hatip Okulu’nda okuduktan sonra 
Sivas’ta ilk öğretmen okulunu ve 19 Ma-
yıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. 
1962’de başladığı öğretmenlik mesleğinden 
1989’da emekli oldu. Çalıştığı yılarda sosyal 

etkinliklerde bulunmuştur. 

Bazı dergilerde ve gazetelerde yazıları ve şi-
irleri yayımlandı. Çorum Sözcü gazetesinin 
ve Vizyon dergisinin genel yayın yönetmen-
liğini yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan 
Ceylan, Çorum’da ikamet etmektedir.

HÜSEYİN CEYLAN
(Hüsnü, Hüseyin)
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Ana yurttan senin için geldik

Can vererek karış karış fethettik

Durmayıp Viyana ya kadar gittik

Uğruna ölürüm canım Türkiye’m

Alparslan aştı bize kapısını

Camiler yaparak altık ta pısını

Değiştirdik geçmişin yapısını

Ölüyorum sana canım Türkiye’m

Ortaasyadan geldi Türk boyları

Değişmez atamın kutsal soyları

Bizim oldu dağları ovaları

Koştuk sana geldik canım Türkiye’m

Türk boyları Türkiye’mde buluştu

Devlet temeli Söğüt’te oluştu

Bozkurt öncümüz hep ileri koştu

Koştuk sana geldik canım Türkiye’m

Türk bilir Atilla’yı Moğolları

Büyük devlettir Osmanoğulları

Güçlendikçe çoğaldı Türk kolları

Sorduk sana geldik canım Türkiye’m

Sığmıyorduk artık bu yurdumuza

İleri emri verildi ordumuza

Yıllar sonra oturduk yuvamıza

Sevdik sana geldik canım Türkiye’m

Alparslan sonra nice yollar aldık

Mehmet Han’la İstanbul’u fethettik

Balkanlarda devletlere hükmettik

Bildik sana geldik canım Türkiye’m

Osmanoğlu büyük ulu devlet oldu

İnsanlık âlemi adalet buldu

Hainleri de içimizden kovduk

Her şeyimizle severiz Türkiye’m

Osmanlılar üç kıtaya hükmetti

İhmalden bir imparatorluk bitti

Arkasından Anadolu da gitti

Seni kimseye vermeyiz Türkiye’m

Çökünce imparatorluk saldırdılar

Türklere saldırmakla yanıldılar

İşgalci köpekler hep kovuldular

Ölürüz biz sana canım Türkiye’m

Sana fedadır milyonlarca şehit

Biliyor herkes yaradanım şahit

Bu millet Müslümandır değil faşist

Kanımız canımız güzel Türkiye’m 

Savaş bitti Anadolu duruldu

Değişti devlet cumhuriyet oldu

Ankara başkent dünyada duyuldu

Sana kimse dokunamaz Türkiye’m

Canım kurbandır dağına taşına

Âşıkım yağmuruna ve kışına

Albayrağın yüksekten bakışına

Her şeyimiz feda olsun Türkiye’m

Âşık Hüsnü’m der bunlar artık mazi

Sana selam eder Mustafa Gazi

Ölmeye hazır binlerce Niyazi

Senin uğruna ölürüz Türkiye’m

CANIM TÜRKİYE’M
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YAĞ YAĞMUR

Yağ da yağmur ıslansın bütün yerler,

Yağarsan mahsül de bol olur derler,

Dağlar ovalar güzel yeşerirler, 

Bu otları hayvanat kuşlar yerler.

Yağmur ormanlı dağlara çok yağar 

Tepelerden dereye sular akar,

Sevinir Tabiat sulara kanar,

Yağmurdan sonra arkadan gelir kar.

Bütün doğa seninle suya doyar,

Bütün canlılar sende hayat bulur,

Bütün akarsular seninle dolar.

Sen yağmazsan yağmur tabiat solar

Suların birleşince ırmak olur,

Seninle buluşan tohum can bulur,

Yağdıkça yağmur her yer temiz kalır,

Akan suların doğada hayat bulur

Yağmur sen doğanın canı kanısın,

Kurumasın çeşmeler gecede yağsın,

Bulutların yağmur olup ağlasın

Yağmazsan her şey Mevlaya yalvarırsın

Gökler karardıkça bulutlar dolar,

Bulut oldukça oluşur damlalar

Bir emirle tane tane yağarlar

O zaman kurumaz bahçeler bağlar

Hüsnü’m der Allaha şükürler olsun,

Çok çok yağmur yağsın denizler dolsun,

Bütün insanlık Allaha kul olsun .....

Yağ yağmur insanlık sende kurtulsun
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Şu Çorum’a gelemedim

Kıymetini bilemedim

Bak yolunda ölemedim

Hasretinden gülemedim

Bir gün sana kavuşurum

Hasretinle buluşurum

Çorum benim güzel kuşum

Doya doya öpüşürüm

Yıllar oldu ayrılalı

Gönlümün bagı yaralı

Gelecem yollar kapalı

Garibim yollar kapalı

Hasret kaldım kulesine

Canım Ulu Camisine

Selam olsun kalesine

Su doldurdum kalesine

Uzak kaldım caddesinden

Yemedim leblebisinden

Kalkardım ezan sesinden

Hoşlanırım çilesinden

Duruyormu eski hanlar

Nede tatlıydı eski hamamlar

Buralardan geçti canlar

Hoştur Çorum’da insanlar

Güzel Eğridere Çarşısı

Saat Kulesi karşısı

Oldum Çorum’un hastası

Uzak Devlet Hastanesi

Çorum kadınlar pazarı

Unutmam Ulu mezarı

Hıdırlık evliyaları

Gider yeni evlileri

Hoş olur düğün alayı

Bilinir Çorum halayı

Evliler yapar balayı

Çorum’da var kabadayı

Senden uzakta ölürüm

Ulu mezara gelirim

Ölsem yine sevinirim

Kavuşursam dirilirim

Çorum’un geniş ovası 

Çorum’un temiz havası

Çorum’un güzel yaylası

Çorum’un yiğit ağası

Anlatmakla Çorum bitmez

Yeniyordu turşu pekmez

Çorum’u bilmeyen gelmez

Gelenler de geri gitmez

Hüseyin’im etme eda 

Satırlarım edeor veda

Seni hep korusun hüda

Çorum’a her şeyim feda 

ÇORUM’A HASRET
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ZALİM KENE

Yinemi geldin bizim köye kene

Ansızın ısırıyor kötü kene

Her tarafı sarıyor zalim kene

Canlar alıyor acımasız kene

Pikniğe de gidemiyoruz kene

Korkutuyorsun herkesi de kene

Dua ediyoruz gelmesin kene

Git artık gelmesin Çorum’a kene

Hekimler çare bulamadı kene

Başka canlılara gitsene kene

İlaçlar bulun çoğalıyor kene

Zehrini başka canlılarda dene

Mezarlıklara da mı geldin kene

Ölüleri de ısıracak kene

Bırak onları behey zalim kene

Yine geleceksin demek her sene

Kırımı-Kongoyu terk ettin kene

Ölümler saçıyorsun pislik kene

İlaç bulunup yok olacak kene

Defol gitsene geldiğin ülkene

Kurtuluş yok kene geliyor kene

Herkes dikkat etsin canım kendine

İlaçlar dökelim onun bendine

Sonun geldi artık zavallı kene
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Bahar geldi doğa hep seni bekliyor

Koca Reis durmadan fidan dikiyor

Diktiğin çamların doğayı örtüyor

Ağaçların dalında kuşlar ötüyor

Fidan dikme işine ilk sen başladın

Seni hep takdir etti binlerce aydın

Fidanların hepsini paranla aldın

Doğa tarihine geçti senin adın

Fidan dikme işi senide çok yordu

Çokça da hastalandın Allah korudu

Binlerce fidan susuzluktan kurudu

Yeşeren fidanlar sana umut oldu

Diktiğin fidanlar doğaya can verdi

Üzerlerine karabulut su verdi

İnsanlara hayat olup nefes verdi

Allah’ım bak doğaya güzellik verdi

Koca bıyıkların bir öyküden gelir

Seni herkes Çorum’un başbuğu bilir

Bir gün olur senin heykelin dikilir

Fidanla duruşundan herkes irkilir

Doğanın başbuğu kitaplar yazacak

Gelecek nesiller baba diye bilecek

Dünya var oldukça izlerin kalacak

Dünyaya gelen canlılar hep ölecek

Sen erişilmez sanatkâr bir ustasın

Camide, şadırvanda, mihrapta varsın

İnsanlara hizmette candan hastasın

Ölmez eserlerinle her yerde varsın

Kaçırmadın hiç kültür toplantısını

Unutmadın sanatçılar haftasını

Seni hep yazacaktır Çorum basını

Geçte olsa tutacağız hep yasını

Koca Rüstem’i yazmakla bitmez Hüsnüm

Onunla birlikte oldu benim Ülküm

O da ben de hem Türkiyeli hem Türk’üm

Vatan için bakın olduk iki büklüm

Rüstem bizim daima ağabeyimiz

Sayarız severiz bizim büyüğümüz

Göç durmadı hepten kayboldu köyümüz

Hep kardeşiz birdir bizim de özümüz

KOCA RÜSTEM AĞABEYİMİZ
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1940 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Çikhasan 
Köyü’nde doğdu. Babası saz yaptığı için ilko-
kul çağlarında saz çalmaya başladı. İlk kon-
serini de ilkokulda verdi. Askerlik dönüşü 
Ankara’da bir kamu kurumunda çalışmaya 
başladı. Emekliye ayrıldıktan sonra sosyal 
faaliyetlerde bulunmaya devam etti. 

Şiirleri radyo ve TV programlarında yayım-

landı ve konserlerde söylendi. Bugüne kadar 

200 civarında eseri kitap, gazete ve dergi-

lerde yayımlandı. Ozanlar Birliği Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin kurucu üyesi olan 

Olguni, üç çocuk babasıdır.

HÜSEYİN GÜNDOĞAN
(Olguni) 
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KALMAMIŞ

Nesini söyleyim bizim köylerin

Eski itibarı hazzı kalmamış

Çobanlara kalmış yurdu beylerin

Ağanın ırgata nazı kalmamış

Yıkılmış odalar dönmüş virane

Pek rastlayamadım hatır sorana

Dedikodu desen kıran kırana

Komşunun komşuya yüzü kalmamış

Atı olan Üsküdar’ı geçmişler

Terk edenler başka ile göçmüşler

Kalanlar küskün arayı açmışlar

Büyüğün küçüğe sözü kalmamış

Altmış hane düşmüş otuz haneye

Daha da azalır belki seneye

Hoş sohbet yerini koymuş çeneye

Eski muhabbetin izi kalmamış

Komşudan komşuya varmaz olmuşlar

Bir bir hatırını sormaz olmuşlar

Gurbetten geleni görmez olmuşlar

Köyün eski tadı tuzu kalmamış

Nerede o eski düğünle dernek

Köyümüz çevreye olmuştu örnek

Olguni’yi üzdü bu hali görmek

Alıp çalınacak sözü kalmamış
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GÖNÜL

Sana derim kör gafilden

Aldanıp yol sorma gönül

Uzak dur kara cahilden

Kaç yanında durma gönül

Arkadaş ol mert insana

Zarar gelmez ondan sana

Namert em olsa yarana

Derman diye sürme gönül

Ne desen imlaya gelmez

Bildiğinden geri kalmaz

Softa ile olur olmaz

Tartışmaya girme gönül

Açılma cahil insana

O laf arar yana yana

Yemin bile etse sana

Sen sırrını verme gönül

Dertli başa her iş gelir

Ne yapsan olacak olur

Azan belasını bulur

Sen kendini yorma gönül

Gel olmazsa gelinmezmiş

Hak nişanı silinmezmiş

Kimde ne var bilinmezmiş

Kimseyi hor görme gönül

Kalksın aradaki perde

Ben burdayım ya sen nerde

Sen seni ikide birde

Olguni’ye sorma gönül
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BULMAZ MI?

Gerçekleri temiz kalple arayan

Aradığın elbet bir gün bulmaz mı?

Her eylemi insanlığa yarayan

İyiler safından yerin almaz mı?

İyilerle doğru konup göçerler

Aşkın şarabından katre içenler

Kalp evini hakka temiz açanlar

Kamil olup irfan ile dolmaz mı?

Olguni der özü temiz kişiler

Çevresine güzelliği aşılar

İster erkek olsun ister dişiler

Gönüllerde mekân tutup kalmaz mı?
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İNANIP KANANLARDANIZ

Aslımızı neslimizi sorarsan

Bizler cana yakın cananlardanız

Merak eder cemimize uğrarsan

Hak için semaha dönenlerdeniz

Hakkı Âdem, Âdem’i hak biliriz

Âdem’den gayriyi nahak biliriz

Hak ararız Kerbela’dan geliriz

Hak bilmez narından yananlardanız

Asıldık, kesildik, yüzüldük, yandık

Yolumuz hak yolu şükür inandık

Dönen dönsün biz bu yola adandık

Dönenleri namert sayanlardanız

Âlem derya iken, su iken cihan

Gök kubbe kandilde balkıyıp yanan

Beş esmaya ikrar ile inanan

Görmeden inanıp kananlardanız

Allah’ın arslanı Ali’miz vardır

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’miz vardır

Bizim yol içinde yolumuz vardır

Tarikat abıyla yananlardanız

Olguni yol eri yol kardaş ile

Hak yolu yolcudur canı baş ile

Kazan kaynatmayız haram iş ile

Helal aşa lokma bananlardanız



100

KURBAN BAYRAMI

Yılda bir kez olsun arayan olur

Ondan anlaşılır hazzı bayramın

Fakiri, yoksulu koruyan olur,

Muhtaca yardımdır özü bayramın

Bayram günü herkes birbirin arar

Bayramlaşır hem de hatırın sorar

Uzak yakın demez kendini yorar

Fark etmez baharı, yazı bayramın

Kırgınlıklar kalkar, küsler barışır

Varlıklar da yardım için yarışır

Hasret çeken sevgi ile sarışır

Gülücükler saçar güzü bayramın

Et kaynatır o gün için ocaklar

Anne baba yavrumuz der kucaklar

Harçlık toplar, şeker alır çocuklar

Vardır apayrı bir nazı bayramın

Gurbette olanlar dağları aşar

Anneye, babaya, yarine koşar

Komşular dolaşır hep üçer beşer

Değişmiyor kışı, güzü bayramın

Olguni der günler hep bayram olsa

Gönüller barışla sevgiyle dolsa

Kavgalar küslükler geride kalsa

Hiç durmadan öter sazı bayramın
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1941 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Küçükkeş-
lik Köyü’nde doğdu. Yörede Durmuş adıyla 
tanındığı için eserlerinde bu mahlası kullan-
mıştır. Şiirlerinin konusu toplumsal ve gün-
cel yurt ve insan sevgisi üzerinedir. 1965 yı-

lında Belçika’ya işçi olarak gitti. Onbeş sene 
kaldıktan sonra dönüş yaparak Ankara’ya 
yerleşti. Çocuklarının eğitimi için İzmir’e 
gitti. İşçi emeklisi olan şair, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

DURAN ULUSOY 
(Durmuş)
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KÖYÜM

Nasıl anlatayım Keşlik Köyü’nü

Orman eteğinde oluşu güzel

Önünden geçiyor Ankara yolu

Çıkıp yükseğine bakışı güzel

Etrafını sarmış meşelik çamlık

Bir yanda Hüyük var bir yanda narlık

Her işin başında geliyor sağlık

Pınarların berrak akışı güzel

Yazları serindir soğuktur kışı

Beyaza bürünür dağların başı

Kuşkusu yemliği madımak aşı

Sarımsaklı yoğurt katışı güzel

Söğüdü kavağı sebze meyvesi

İnsana haz verir suyu havası

Gurbete gidenin bitmez sevdası

Kekliğin kayada ötüşü güzel

Vurur çapasını sürer harmanı

Toplanır gelirler yemek zamanı

Yufka ekmek üstün döküp pilavı

Soğanı yumrukla kırışı güzel

Selam olsun Küçükkeşlik Köyü’ne

Doyum olmaz havasına suyuna

Durmuş der ki gurbet düştü payıma

Senede beş on gün gidişi güzel
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ANAM

Ne zorlukla bu dünyaya getirdin

Beliyerek pamuklarda yatırdın

Uyumadın sabahacı oturdun

Senin hakkın nasıl öderim anam

Topraklardan ölük ettin eledin

Çıngırdaklı beşiklerde beledin

Ninni çaldın meme verdin salladın

Senin hakkın nasıl öderim anam

Uyumazdın sabah erken kalkardın

Ağladıkça yüzüm açar bakardın

Altımı temizler yüzüm yıkardın

Senin hakkın nasıl öderim anam

Acıktı mı susadı mı bilirdin

Kendin yemez idin bana verirdin

Öperdin koklardın canımsın derdin

Senin hakkın nasıl öderim anam

Çiçek açmış gül ağacı budanmaz

Bacı kardeş birbirine yad olmaz

Durmuş der ki ana hakkı ödenmez

Senin hakkın nasıl öderim anam
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ADIM ADIM

Öyle bir sevdaya düştüm erenler

Söylesem olmuyor sussam olmuyor

Kıta kıta beyit beyit derdimi

Yazmasam olmuyor yazsam olmuyor

Gece gündüz zikrederim Mevla’yı

Ne çölü isterim ne de Leyla’yı

Eyüp gibi bana verdin çileyi

Çekmesem olmuyor çeksem olmuyor

Bülbülün çektiği dert mi çile mi?

Konar gül dalına söyler kelamı

Vudun hançerini açtın yaramı

Sarmasam olmuyor sarsam olmuyor

Şikâyetim bu yazıyı yazana

Büyüdü yaralar döndü hazana

İki dostun arasını bozana

Çatmasam olmuyor çatsam olmuyor

Durmuş ne diyorsun dünya halına

Ne büyüye aldan ne de falına

Adım adım geldik yolun sonuna

Gitmesem olmuyor gitsem olmuyor
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ALLAH’IM

Bizi topraktan yarattın

Hem de ruhundan ruh kattın

Her canlıdan üstün tuttun

Sana çok şükür Allah’ım

Meyveler sebzeler sütler

Koyun kuzu buğday etler

Verdin bize bol nimetler

Sana çok şükür Allah’ım

Kimse karışmaz işine

Kan karıştı gözyaşıma

Neler getirdin başıma

Sana çok şükür Allah’ım

Çiçekler açıp soluyor

Biri gidip biri geliyor

İnsanlar doğup ölüyor

Sana çok şükür Allah’ım

Mazlumun yüzünü güldür

Durmuş bir günahkâr kuldur

Senin rahmetin çok boldur

Sana çok şükür Allah’ım
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AZRAİL

Azrail başın ucuna gelince
Umutlar tıkanır nefes gidince
Konu komşu gelip feryad edince
İşte fırtınalar kopar o zaman

Tükenir mevsimler biter seneler
Giden eskileri gelir yeniler
Nerde emmi dayı nerde nineler
Düşte fırtınalar kopar o zaman

Günahı sevabı seçemez isen
Cennet’te bir kapı açamaz isen
Sırat Köprüsü’nden geçemez isen
Başta fırtınalar kopar o zaman

Dünya malı için gaye güdersen
Fakire yetime zulüm edersen
Kul hakkıyla ahrete gidersen
İşte fırtınalar kopar o zaman
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Eren var mı bu dünyanın sırrına
Senet mi var çıkmak için yarına
Bir düşersen Cehennemin narına
Başta fırtınalar kopar o zaman

İnsanları birbirine taktıysan
Haram yiyip komşuna yan baktıysan
Nefsin için insanlıktan çıktıysan
İşte fırtınalar kopar o zaman

Durmuş hak kapısın açamaz isen
Sevgi tohumunu saçamaz isen
Yataklara düşüp göçemez isen
İşte fırtınalar kopar o zaman
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1942’de Çorum ili Ortaköy ilçesi Yaylacık 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu yatılı olarak oku-
du. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle öğreni-
mini sürdüremedi. Çiftçilik ve çobanlık yaptı. 
Çobanlık yaptığı yıllarda saz çalmayı öğrendi. 
Askerlik dönüşü ozanlarla çalıp söylemeye 
başladı. Bir süre yurt dışında kaldı.

Çeşitli dergi ve antolojilerde şiirleri yayım-
lanan Kaymak’ın Aldım Elime Kalemi ve 
Hele Bakın Şu Dünyanın Haline adlarında 
iki kitabı yayımlanmıştır.  Evli ve beş çocuk 
babası Kaymak, Ankara’da ikamet etmekte-
dir.

HALİL KAYMAK
(Balkaymak)
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Aldım elime kalemi

Dinle başıma geleni

Benim gibi gülmeyeni

Gül diyorlar gülemiyom

İşte kardeş ben böyleyim

O feleğe ne söyleyeyim

Koymaz ki murat alayım

Al diyorlar alamıyom

Serimi gurbete saldım

Çoktan beri orada kaldım

Ben Kırıkhandan evlendim

Kal diyorlar kalamıyom

Beklerim kimsem gelmiyor

Ahtım yerini bulmuyor

Bizim çocuk hiç olmuyor

Ne yüzdendir bilemiyom

Böyle gider benim işim

Gidek desem gitmez eşim

Gelmiyor bir tek kardeşim

Acep neden bilemiyom

ALDIM ELİME KALEMİ 

Bu nasıl iş ki diyorlar

Senin işin yaş diyorlar

Kırıkhandan göç diyorlar

Nasıl edem bilemiyom

Neler geçiyor başımdan

Kader geziyor peşimden

Ayrıldı yollar eşinden

Ben ondan ayrılamıyom

Emeklerim hep havaya

Hasretim bir yavruya

Küstüm anaya babaya

Gel diyorlar gelemiyom

Bana akıl veren çoktur

Hiç kimseden fayda yoktur 

Yardımcım Cenab-ı Hak’tır

Ben hakka kul olamıyom

Halil Kaymak deme sözü

Duyanın dayanmaz özü

Ağlatıyon cümlemizi

Ben derde dayanamıyom
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BALTA

Kardeş düşman olmuş gezer peşimde

Vurma kardeş vurma öldürme beni

Nasıl kıydın bana bu genç yaşımda

Dünya malı için öldürme beni

Bilmedim ben kardeş kesti yolumu

Kırdı benim kanadımı kolumu

Yapma kardeş yapma böyle zulumü

Dünya malı için öldürme beni

Tarla için bir kardeşe kıyılmaz

Lanet olsun kör şeytana uyulmaz

İki adım tarla karın doyurmaz

Dünya malı için öldürme beni

Yavrularım başucumda yatıyor

Balta yarasına diken batıyor

Annem gelmiş baykuş gibi ötüyor

Dünya malı için öldürtme beni

Memleketim Sivas buraya ırak

Hasan’ın derdine eyledim merak

Ağlayarak yazdı hem Halil Kaymak

Dünya malı için öldürme beni
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ZAMANI HAKKINDA 

Kıyamet yaklaştı çoğaldı bina

Ar namus kalmadı her yerde zina

Bu gidişle dostlar halimiz fena

Zamane bozuldu zamandan olduk

Ahir zaman yakın ibret görüldü

Yazı yaban tarla oldu sürüldü

Yer kalmadı parsel parsel bölündü

Mal davar aç kaldı çimenden olduk

Acep ne olacak bizim halimiz

Çicek açmaz meyve vermez dalımız

Ahırda acından öldü malımız

Düver biçer çıktı samandan olduk

Yazık oldu erkekliğin adına

Söz geçmiyor evdeki kadına

Hasret kaldık kömür ile oduna

Ocaklar tütmüyor dumandan olduk

Kadınlar sokakta açık geziyor

Onu gören erkek yoldan azıyor

Toplum huzurunu bunlar bozuyor

Açıldı baldırlar tumandan olduk

Bara gider milyonları savurur

Yıkar ortalığı kasar kavurur

Sarhoş biner arabayı devirir

Kırıldı firenler, dümenden olduk

Halil Kaymak doğru bildiğin söyler

Bu sözümden ibret alırsa beyler

Kimi erkan bilmez yolu terk eyler

Korkarım ahrette imandan olduk
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ATATÜRK 

Bize bağımsızlık ruhunu veren

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

İşgalci güçlere darbeyi vuran

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Ondokuz Mayıs’ta çıktın Samsun’a

Bütün Türk Milleti minnettir sana

Namını duyurdun bütün cihana

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Cumhuriyet Meclisini sen kurdun

O zaman düşmanı kalbinden vurdun

Sevince gark oldu her yanı yurdun

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Büyük bir atalık ettiniz bize

Çok çabuk gittiniz doymadık size

İzmir’de Yunan’ı döktünüz denize

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Anıt kabri mesken tuttun nihayet

Vatanı gençliğe ettin emanet

Ruhunuz şaad olsun mekânın cennet

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

İnsan değil sana çamur atanlar

Çıkar için vijdanını satanlar

Razı mıdır buna şehit yatanlar

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Sanmasınlar yanlarına kalacak

Türk Milleti haklarından gelecek

Adalet yerini er geç bulacak

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk

Herkesin gönlünde sevgin yaşıyor

Kıymetin bilmeze aklım şaşıyor

Bal Kaymağım söyledikçe coşuyor

Dahiler dâhisi Kemal Atatürk
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NE GELDİĞİ BELLİ
NE GELMEDİĞİ 

Ben bir hayırsıza bağlandım kaldım

Ne geldiği belli ne gelmediği

Düşüne düşüne deliye döndüm

Ne geldiği belli ne gelmediği

Bir an geldi seni seviyorum dedim

Aklı da noksanmış sonra öğrendim

Hatıra olarak ne şiirler verdim

Ne aldığı belli ne almadığı

Şu deli gönlüme yaralar açtı

Yüzüme bakarak gülerek geçti

Asansöre bindik bırakıp kaçtı

Ne kaldığı belli ne kalmadığı

Deli gibi seviyorum özümden

Hayalinde gitmiyor ki gözümden

Bak ne hale düştüm senin yüzünden

Ne bildiğin belli ne bilmediğin

İşte böyle yanar Kaymak’ın içi

Benim değil vallah onundur suçu

Sözden anlamıyor bir inat keçi

Ne svdiği belli ne sevmediği
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1943 yılında Çorum ili Sarinbey köyün-
de doğdu. Boranî mahlasını kullanan Çi-
men, küçük yaşlarda âşıklığa ilgi duymuş;  
âşıklığın önemli bir unsuru olan rüya görme 

olayını yaşamıştır. Boranî mahlasını atası 

Deli Boran’dan esinlenerek almış ve Konya 

âşıklar toplantısında duyurmuştur. 

HALİL ÇİMEN
(Borani)
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DOST KAPISI

Hayatımız kilim çile nakışı

Örene can kurban sefa geldiniz

Marifet ilminde mana bakışı

Görene can kurban sefa geldiniz

Hep Âdem’den geldik insan hepimiz

Sevgidir saygıdır bizim yapımız

Cümle sevenlere açık kapımız

Girene can kurban sefa geldiniz

Hoş görüp insanı sevmesi sanat

Kucakla insanı kavgaya inat

Bütün insanlığa verip kol kanat

Gerene can kurban sefa geldiniz

Borani insanın olur mu kastı

Hoş görüp sevenler Allah’ın dostu

Bir kadim ikrara dergâha postu

Serene can kurban sefa geldiniz
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BENİM SÖZÜM
İNSANADIR

İnsan ümmül kitap açtım okudum

Benim özüm insanadır sultanım

Gönül tezgâhımda sevgi dokudum

Benim bezim insanadır sultanım

Aşkı ilah bildim sevgiye taptım

Kin kibir nefreti kalbimden attım

İnsanlık üstüne doktora yaptım

Benim tezim insanadır sultanım

Özüme sevgiden başka katmadım

Çıkar için vicdanımı satmadım

İnsandan gayriye adım atmadım

Benim izim insanadır sultanım

Ölünceye kadar sevgi aşk derim

İnsan gelir insanlığa giderim

Eğilir insana secde ederim

Benim yüzüm insanadır sultanım

Borani sevgiye insan kanar mı?

Sevgisiz lambada fitil yanar mı?

Bin söylesem hayvan bi tek anlar mı?

Benim sözüm insanadır sultanım
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BU DÜNYA SANA DA
BANA DA YETER

Sen de ben de nefsimizi yıkalım

Bu dünya sana da bana da yeter

Sevgi bayrağını alıp çıkalım

Bu dünya sana da bana da yeter

Kim gelmiş de dünya kabul etmemiş

Hani kim var ömrü dolup gitmemiş

Âdem’den bu yana yenmiş bitmemiş

Bu dünya sana da bana da yeter

Nefis yaptırıyor sahtekârlığı

Hep bana Rab bana kursak darlığı

Sen de ben de Hakk’ın kutsal varlığı

Bu dünya sana da bana da yeter

Küsülüler hepsi birden barışsak

Hep birlikte kardeş kardeş çalışsak

Adam gibi bölüşmeye alışsak

Bu dünya sana da bana da yeter

Kimi çalar çırpar adam kayırır

Bölük pörçük insanları ayırır

Adil olsak hepimizi doyurur

Bu dünya sana da bana da yeter

Sevgiye çağırak cümle âlemi

Yoksulu garibi ağlatma emi

Barışa imza at al şu kalemi

Bu dünya sana da bana da yeter

Borani’yem kabadayı olmayak

İnsanlık üstüne korku salmayak

Kul hakkını sırtımıza almayak

Bu dünya sana da bana da yeter
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HAYAT BİR TİYATRO

Deli çağlarımda hayata boyun

Büktüm geldim büktüm gidiyorum ben

Hayat bataklıkta tiyatro oyun

Çöktüm geldim çöktüm gidiyorum ben

Kader dallarıma zulüm aşladı

Meyvelerim oluşmadan taşladı

Bizim kervan kar tipiyle başladı

Çektim geldim çektim gidiyorum ben

Çile çeke çeke ömrüm faridi

Umutlarım mum misali eridi

Damla damla gözyaşlarım yürüdü

Döktüm geldim döktüm gidiyorum ben

Başıma uğursuz taşlar döküldü

Damarımda kan kalmadı çekildi

Hayat elbisesi her gün söküldü

Diktim geldim diktim gidiyorum ben

Ay ile güneşe sorun ahımı

Yıldızlar söylesin size vahımı

Vefasız yıllara sevgi tohumu

Ektim geldim ektim gidiyorum ben

Âşık Borani’yem kardeşim bacım

Bitip tükenmedi gönlümde acım

Hiç yemiş vermedi hayat ağacım

Söktüm geldim söktüm gidiyorum ben

Kimi çalar çırpar adam kayırır

Bölük pörçük insanları ayırır

Adil olsak hepimizi doyurur

Bu dünya sana da bana da yeter

Sevgiye çağırak cümle âlemi

Yoksulu garibi ağlatma emi

Barışa imza at al şu kalemi

Bu dünya sana da bana da yeter

Borani’yem kabadayı olmayak

İnsanlık üstüne korku salmayak

Kul hakkını sırtımıza almayak

Bu dünya sana da bana da yeter
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ARİFİN GÖZÜNDEN
KAÇMAZ SULTANIM

İnsan isen hisse çıkar sözümden

Haklılar hakkından geçmez sultanım

İçmeye alışan suyun gözünden

Gidip ayağından içmez sultanım

Arı uçar ballı çiçeğe konar

Çöl Leyla Mecnun’un aşkıyla yanar

Yılan bile dil çıkarır su umar

Arifin gözünden kaçmaz sultanım

Çalı çöpü bile olamaz köksüz

Varlığın bütünü güzeldir eksiz

Kovana kim girer balsız peteksiz

Arı vızıldayıp uçmaz sultanım

Kendi kozaları meyvedir çama

Çürüyen kumaşa yapılmaz yama

Gönül gül bahçesi doğrudur ama

Zemheride çiçek açmaz sultanım

İnsan dostun kapısını çalmalı

Gönül denen adil handa kalmalı

Yüzün güleç dilin tatlı olmalı

Baldıranı kimse biçmez sultanım

Borani kalp kırmak neyine yarar

Dost kaybeder kendin görürsün zarar

Yap bir muhasebe doğru ver karar

Baş ayağı lider seçmez sultanım



121

1944’te Çorum ili Alaca ilçesi Kılavuz 
Köyü’nde doğdu. Askerlik öncesi ve sonra-
sı inşaatlerda işçi olarak hayata atılan Şahin, 
1968’de yurt dışına gitti, dört sene kaldıktan 
sonra yurda döndü. Küçük çaplı inşaat taah-
hüt işleri yaptı.

Şiirlerinde, sevgi, hoşgörü, haksızlıklar, bir-
lik ve beraberlik gibi konuları işleyen şairin 
ilk şiir kitabı “Yaşam ve Ölüm” 1967, ikinci 
kitabı “Sorun” ise 2001 yılında yayımlandı. 

BEKİR ŞAHİN
(Şahin)
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Çayla kahveyle içtiğin şekeri

Hazırlıyor onu pancar ekeri

Bunda da bizlerin alnının teri

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Tarihi eserdir Çorum Kalesi

Görülmeye değer Saat Kulesi

Alacahöyük’ü herkes bilesi

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Turizmin sembolü Hitit Güneşi

Kalkınmada Çorum çekiyor başı

Her işe yarıyor toprağı taşı

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Ankara’ya yakın ulaşım kolay

Gençler semah döner çekerler halay

Çorumluyla kimse edemez alay

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Şahin anlatıyor Çorum’u size

Çorum Der’e gelin katılın bize

Tanışalım konuşalım yüz yüze

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

ÇORUM

Çok illerden ilerdeyiz tarımda

Bakın neler üretilir Çorum’da

Bilmeyen hiç bulunmasın yorumda

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Sofranda yediğin ekmeğin unu

Üstünde giydiğin kazağın yünü

Çorum’dan geliyor öğrenin bunu

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Kiremit tuğlada önde geliyor

Kazanan insanlar mutlu oluyor

Çalışmanın yararını biliyor

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Leblebide iyi almış puanı

Epeyce bulunur arı kovanı

Ankara’ya gönderiyor soğanı

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Düzlüktür, güzeldir Çorum’un yeri

Ekmeğinde vardır hep alın teri

Çorum da kalkınan illerden biri

Hep beraber tanıyalım Çorum’u

Dağları güzeldir verimli ova

İnsanları inançlı eder dua

Evsize, yoksula yaparlar yuva

Hep beraber tanıyalım Çorum’u
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KILAVUZ

Yüksek yerden tüm ovaya bakıyor

Pınarları çift kurnadan akıyor

Kırlarında lale sümbül kokuyor

Suları güzeldir benim köyümün

Söğütler kavaklar sağlar yeşili

Pınarın başları biraz aşılı

İhtiyarı genci tümü neşeli

Havası güzeldir benim köyümün

Dombada da bulutlarla buluşur

İnsanları tarlalarda çalışır

Keşlikle sınırlarımız karışır

Suları güzeldir benim köyümün

Baktığında Alaca’yı görürsün

Akpınar’a on dakika yürürsün

Köyümün ismiyle yollar bulursun

Kılavuzdur adı benim köyümün

Sıcakta ararsın poyraz yelini

Seyir etsem Çandır dere selini

Epeydir görmedim dağın yolunu

Dağları güzeldir benim köyümün

Şahin geçim Ankara’ya götürdü

Çok zamanlar kuru yerde yatırdı

Gençliğini böyle alıp bitirdi

Havası güzeldir benim köyümün
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KILAVUZ KÖYÜ
VE SOYADLARI

Keskin olur Şahin’lerin gözleri

Yararlıdır Celep’lerin sözleri

Birliğimiz sevindirir bizleri

Doğrulara gider bizim oyumuz

Kılıç gibi keskin olsun sözümüz

Birliğe, dostluğa çalsın sazımız

Değişmeli artık alın yazımız

Hep bir atadandır bizim soyumuz

Boşuna çürütmeyek böyle ömrü

Biz dürüstlüğe almışız Emir’i

Sağlam’lıkta örnek aldık Demir’i

Epeyce vardır bizim sayımız

Tüm insanlar görev alsın barışta 

Erdoğan’lar hizmet için yarışta

Kaplan’ı Polat’ı görek yarışta

Her zaman eşittir bizim payımız

Gelsinler Kara’lar görek burada

Birliğe gelsinler Kurt’lar sırada

Gönlümüzde yatan dostlar nerede

Değişmeli artık bizim huyumuz

Dünya hali insanları oyalar

Dombaba’da çelik gibi kayalar

Deniz gibi görünüyor ovalar

Her zaman güzeldir bizim köyümüz

Köyümüz kılavuz, gösterir yolu

Arılar birlikte yaparlar balı

İnsanları sevecen, sevgi dolu

Pınarları temiz akarsuyumuz

Şahin derim bunların doğru hepsi

Bu bizim derneğimizin yapısı

Kapanmasın hiç kimsenin kapısı

Her zaman yükselsin bizim boyumuz
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İFTİRA

Ya Rab kimseye uğratma iftira

İftira denilen karadan kara

Doğruyu söyleyin etmiyor para

Sakın hiç kimseye etme iftira

İftira tonlardan ağır çekilmez

Kırılan kalplere sevgi ekilmez

Kimsenin ahı da kimsede kalmaz

Sakın hiç kimseye etme iftira

İnsanın ettiği gitmez zoruna

Kimse bilmez ki ne çıkar yarına

O iftira eden yansın narına

Sakın hiç kimseye etme iftira

Şahin kimseye iftira vermesin

İnsanlar birbirin kalbin kırmasın

Allah bu soruyu bizden sormasın

Sakın hiç kimseye etme iftira
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ÖLÜM

Gün gelince ölüm gelip bulacak

Canı veren elbet bir gün alacak

Çoluk çocuk artık yetim kalacak

Kurtuluş olur mu elinden ölüm?

İhtiyar genç demez her gün alırsın

Eceli gelmişse gelip bulursun

Yavruları yetim koma n’olursun

Kurtuluş olur mu elinden ölüm?

Can teslim edildi nefes almıyor

Kim ağlıyor kim gülüyor bilmiyor

Bu dünya da hiç kimseye kalmıyor

Kurtuluş olur mu elinden ölüm?

Hiçbir güç ölüme çare bulamaz

Bu Hakk’ın emridir kimse bilemez

Alnında yazıyı kimse silemez

Kurtuluş olur mu elinden ölüm?

Şahin’i de gelip bir gün bulacak

Dünyadaki yaşamını silecek

Verdiği emanetini alacak

Kurtuluş olur mu elinden ölüm?
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1944 yılında Çorum ili Çağşak Köyü’nde 
doğdu. 18 yaşına kadar köyünde çiftçilik 
yaptı. Asker dönüşü Ankara Atatürk Or-
man Çiftçiliğinde memur olarak işe başla-

dı. 1995 yılında emekli oldu. 2002’ye kadar 
Ankara’da ikamet etti. Evli ve üç çocuk ba-
bası olan Ercan, yaz aylarında köyünde, kış 
aylarında Ankara’da ikamet etmektedir. 

MEHMET ERCAN
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ÇORUM İLİ

Size tanıtayım Çorum İlini

İç Karadeniz’de almış yerini

Kösedağı Kırklar Küre Belini

Havası suyu iklimi bizdedir

Kızılırmak hayat verir, can verir

Osmancık’ta çeltik eker bol verir

Karadeniz’e kap’açar yol verir

Osmancık pirincin tadı bizdedir

Bir yanda Amasya bir yanda Yozgat

Çankırı’ya yakın İskilip Bayat

Uğurlu dağında bulursun hayat

Üzümün meyvenin tadı bizdedir

Höyük’te bulundu Hitit Güneşi

Arasan dünyada bulunmaz eşi

Toprağı tuğladır çimento taşı

Ekmeğin buğdayın tadı bizdedir

Sungurlu çiftçisi eker buğdayı

Görmeden geçmeyin Boğazkale’yi

Hattuşaş Sümerler Hitit Müzeyi

Hitit Uygarlığın izi bizdedir

Her saat başında çalar Saat Kulesi

Eskiye dayanır Çorum Kalesi

Misafir sever şehirli köylüsü

Çalışan insanın hası bizdedir

Osmancık’ta Koyunbaba Köprüsü

Oğuzlar’da ceviz sofranın süsü

İskilip’te etli pirinç dolması

Çorum leblebinin hası bizdedir

Selçukludan kalan Ulu Camisi

Hıdırlık’ta yatar şehrin velisi

Görmeye değer kargın yaylası

Obruk Barajı’nın ünü bizdedir

Ercan Mehmet Çağşak Köyü’ne hayran

Özlem duyulan yer ille de vatan

Çorum’dan dünyaya herkese selam

İnsanlığa saygı sevgi bizdedir
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1944’te Çorum ili Altınbaş (Elemin) 
Köyü’nde doğdu. İki yaşında annesini kay-
betti. İlkokulu köyünde bitirdi. Çocuk dene-
cek bir yaşta evlenerek Çorum’a geldi. Halen 
Çorum’da ikamet eden Yenigezer, evli ve üç 

çocuk annesidir. 

Dost toplantılarında okuduğu şiirlerini bir 
defterde toplmakta, bir gün bunları yayımla-
mayı hayal etmektedir.

MENEKŞE YENİGEZER 
(Şah Menevşe)
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ŞANLI ORDUMUZ

Yurdumu kurtaran şanlı ordumuz

Tarihte çeşitli savaş verdiniz

Vatanı korumak bütün derdiniz

Tek vücut tek bilek şanlı askerim

Kırmızı bayrağı göklerde tutan

Düşmanın elinden kılıcı kapan

Yıkılan vatanı yeniden yapan

Tek vücut tek bilek şanlı askerim

Yurdun değerini gaziler bilir

Ormanda dağlarda askerim yürür

Vatanı uğruna canını verir

Tek vücut tek bilek şanlı askerim

Yıllarca düşmanla uğraşır durur

Düşman dost görünür arkadan vurur

Yiğidin yavrusu babasız kalır

Tek vücut tek bilek şanlı askerim

Ana yetiştirir o yiğitleri

Tabur, bölük, tertip konur adları

Yatakları olur çayır otları

Tek vücut tek bilek şanlı askerim

Kadın dedikleri asker anası

Eline yakılır asker kınası

Nöbete yolluyor onu babası

Demir bileklidir şanlı askerim



131

VATAN BİZİM
BAYRAK BİZİM

Yürüyelim atamızın yoluna

Boyun eğmeyelim zalim olana

Gelmeyelim gardaş türlü oyuna

Vatan bizim toprak bizim can bizim

Koruyun yurdumu heder olmasın

O şanlı ordumuz hüzün dolmasın

Türkiye tek yürek iki olmasın

Vatan bizim toprak bizim can bizim

Türk milleti sevgi şefkat doludur

Bütün canlar yaradanın kuludur

Doğruluk dürüstlük aklın yoludur

Vatan bizim toprak bizim can bizim

Bu yurdun uğruna şehitler verdik

Tarihte yazıyor çok savaş gördük

Ölümde savaşta kol kola girdik

Vatan bizim toprak bizim can bizim

Cana kıymak yoktu yüreğimizde

Kimsenin toprağı yok gözümüzde

Gerçekleri söyle türküde sazda

Vatan bizim toprak bizim can bizim

Doğu batı her yer bizim yurdumuz

Kardeşçe yaşamak bütün derdimiz

Vatanın gururu şanlı ordumuz

Vatan bizim toprak bizim can bizim
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DEĞME GÖNÜLE

Turap ol da çığnasınlar üstünü

İnsanısan sakın değme gönüle

Fark etmeden kaybedersin dostunu

İnsanısan sakın değme gönüle

Bu canları Allah yaratmadı mı?

Bir noklacık cana can katmadı mı?

Kul hata yapınca af etmedi mi?

İnsanısan sakın değme gönüle

Her işin başında Allah’a sığın

Bizi yaratmadan verildi tayin

Dünyaya tamahı bir yana koyun

İnsanısan sakın değme gönüle

Depremi denedi düzen tutmadı

Dünya nimet verdi o da yetmedi

Kiminin malını beşe katladı

Kim götürdü hani değme gönüle

Kuru topraklarda tohum bitirdi

Gökten yağmur yağdı onu yetirdi

Binlerce canlıya nasip getirdi

İnsan onun kulu değme gönüle

Şah Menekşe’m hak yolundan ayrılma

Dünyanın malına candan sarılma

Kim ne derse desin ona kırılma

Sen bir insanısan değme gönüle
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O BENİM GİBİ

Aklıma geldikçe düşündüm durdum

Neden üzgün gezer o benim gibi

Hayatta kimseden sevgi görmemiş

Yalınız yaşıyor o benim gibi

Allah’ın verdiği kuldan biridir

Elin acı sözü onu eritir

Her gelen vuruyor desem yeridir

Hazır olda durur o benim gibi

Özü temiz ama sessiz biridir

Ağaların kapısının kuludur

İnsan ama kocasının malıdır

Elleri koynunda o benim gibi

Nere gitse gül yüzleri gülmüyor

Kazancı yok arzuları olmuyor

Nasıl yaşadığın o da bilmiyor

Kula köle olmuş o benim gibi

Kimsesi yok gelen giden yeldirmiş

Altın incisini elden aldırmış

Tahsili yok herkes onu kandırmış

Elleri boş kalmış o benim gibi

Ömrünü harcamış bir yar uğruna

Yavrusunu basmış dertli bağrına

Dövülmüş kovulmuş girmiş evine

Dizlerine vurur o benim gibi
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BEN BENİ

Yıllar yılı sağlam bir dal aradım

Bulamadım kahreyledim ben beni

Yürek yarasına merhem aradım

Bulamadım mahfeyledim ben beni

Yalınız başıma çırpındım durdum

Oturup düşündüm hayaller kurdum

Yüzüme güleni ben gibi gördüm

Bir çıkmaz içine koydum ben beni

Bu zalim dünyadan tat alamadım

Çalıştım çırpındım faydalanmadım

Gençlik nasıl bil ki hiç anlamadım

Bir köşeye yığa koydum ben beni

Ben evime yüreğimden bağlandım

Sabır ettim her zaman ben aldandım

Kokla diye diken verdi gül sandım

Her konuda kandırmışım ben beni

Kederli gönlüme şifa aradım

Çocuk yaştan beri ben olamadım

Dünya gelirine gönül veremedim

Parasız çaresiz koydum ben beni

Şerefimle yaşıyorum burada

Beni muhtaç etti akrabaya da

Sen de bulamazsın kimseden fayda

Demir zincirlere vurdum ben beni
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1945’te Çorum ili Alaca ilçesi Harhar köyün-
de doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Ailesi-
nin ekonomik durumundan dolayı çalışma 
hayatına atıldı. Askere gidinceye kadar kö-
yünde işçilik ve çobanlık yaptı. Askerlik son-
rası İstanbul’a gidip çeşitli işlerde çalıştı. So-

nunda da bir fabrikadan emekli oldu. Emekli 
olduktan sonra Antalya’ya yerleşti.

Şiirlerinde sevda, hüzün ve toplumsal sorun-
ları işleyen Çam, evli olup iki çocuk babası-
dır.

HASAN ÇAM  
(Çam Hasan)



136

OĞLANIN ANASI

Sabah akşam yur bulaşık,

Temizler merdiven, eşik,

Beceriksiz, pek dolaşık,

Bizim oğlanın anası.

Konuşuyor kötü küfür,

Başımızda kaldı ahir,

Ya biberdir ya da zehir,

Bizim oğlanın anası.

Azmış anamın yarası,

Kalmamış ilaç parası,

Suratı kazan karası,

Bizim oğlanın anası.

Gülmüyor gelinin yüzü,

Der: Bu sene baksın kızı,

Hiç çekilmez nazı sözü,

Bizim oğlanın anası.

Anam üşür yanmaz soba,

Hiçbir işi tutmaz baba,

Gelin der ki: Bakmam tövbe,

Bizim oğlanın anası.

Çam Hasan der: Ev darlığı,

Yetti kaynana varlığı.

Göster gitsin mezarlığı,

Bizim oğlanın anası.
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GELİNİN ANASI

Ne isterse getiriyor,

Hanım hanım oturuyor,

Kuş tüyünde yatırıyor,

Bizim gelinin anası.

Kendisine veriyor süs,

Burcu burcu kokuyor mis,

Zavallıcık dişsiz, dilsiz,

Bizim gelinin anası.

Almış yünlü battaniye,

Terler imiş her saniye,

Nezle ise hastaneye(!)

Bizim gelinin anası.

Bilmem halim ne olacak,

Hasta olsam kim bilecek,

Bu sene bizde kalacak,

Bizim gelinin anası.

Kulak asmaz bîzarlara,

Yer yaptırdım mezarlara,

Çam Hasan der yazarlara,

Bizim gelinin anası.
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HABER YOLLA
SARPOĞLU

Göçmen kuşlar gibi hazırlanırsın,

Yolculuğun Harhar’a mı Sarpoğlu,

Sağ selamet sen sılaya varırsan,

Ordan bize haber yolla Sarpoğlu.

Karkın köyün yokuşunu çıkınca,

Kayanın pınarı görün bakınca,

Çığnalı’nın çiçekleri kokunca,

Ordan bize haber yolla Sarpoğlu.

Ağaçlar yeşermiş açmış çiçekler,

Deli gönül gurbet elde ne bekler,

Varmıyalı asker olmuş bebekler,

Ordan bize haber yolla Sarpoğlu.

Bire yalan dünya aldandım sana,

Artık yol göründü geliyor sona,

Çoban oğlu oturmuşsa balkona,

Unutma ha selam söyle Sarpoğlu.

Zaten üç beş kişi kalmış orada,

Gideceğim uzun yol var arada,

Sor Çam Hasan huzurlu mu burada,

Tüm dostlara selam söyle Sarpoğlu.
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HASRET ACISI

Sen gideli yıllar geçti aradan,

Ne zaman sılaya dönersin Leyla’m?

Bir gün bizi kavuşturur Yaradan,

Ne zaman sılaya dönersin Leyla’m?

Gurbet elin acısını bilirim,

İmkânlarım olsa sana gelirim,

Ela gözlerine kurban olurum,

Ne zaman sılaya dönersin Leyla’m?

Hasretliğin kavuruyor içimi,

Nere giden yüklemişsin göçünü,

Gurbet mi ağarttı sırma saçını,

Ne zaman sılaya dönersin Leyla’m?

Çam Hasan’ı döndürdünüz deliye,

Selam saldım Ulaş ile Ali’ye,

Bekliyorum dönersiniz sılaya,

Ne zaman sılaya dönersin Leyla’m?
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BİZİM TIRPAN

Sabahleyin kalkıp düştüydük yola,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Söyle de anana bir tırpan bula,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Tarlaya varmadan tez döndük geri,

Tırpanla var mıydı milletin zoru,

Kazasız biçerdi getirsem körü,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Havalar çok sıcak rüzgâr esmiyor,

Babam kızgın ama sana küsmüyor,

Bir tırpan getirdi o da kesmiyor,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Ne olur tırpanı bir kere bile,

Beni muhtaç ettin hayırsız kula,

Böyle Dayıoğlu Allah’tan bula,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Hasan topluyorken her bir parçayı,

Anam tazeliyor yemekle çayı,

Kaya, Cemal gelmiş atar fırçayı,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?

Kastın varmış gibi vurursun taşa,

Bir adım sıradan varmadık başa,

Çam Hasan der: Üzülürüm boş boşa,

N’ettin Dayıoğlu bizim tırpanı?
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1945 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi Akçalı 
Köyü’nde doğdu. Küçük yaşlarda annesini 
kaybetti. Eğitimine devam ederken bazı iş-
lerde çalıştı. Köye gelen şair ve ozanları din-
leyip onlardan ilham alan Selmanî, çok geç-
meden kendi şiirlerini yazmaya başladı. İlk 

şiirini babasının saz alması için 1960’ta yazdı. 
Askerliğini bitirince bir süre inşaatlarda işçi 
olarak çalışır. Bir yıl sonra da bir kamu kuru-
munda memuriyete başladı ve evlendi. Âşık 
Yetim Selmani şiirlerinde daha çok sevgi ve 
saygı temalarını işlemiştir. 

SELMAN ARIZ 
(Selmani)
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ÇÜRÜR

Ecel tırpanını çaldığı zaman

Can cesetten çıkar beden el çürür

Harmanın savrulup sürdüğü zaman

Kafa çürür beden çürür kol çürür

Ömür denen gelip geçer yıl gibi

Seven dostlar sana olur el gibi

Günler aylar uzar gider yıl gibi

Asır çürür günler çürür yıl çürür

Şu dünyaya gelen herkes boş döner

Yollar sarpa çatar ışıklar söner

Yerin yurdun harap baykuşlar tüner

Soyan çürür yuyab çürür sal çürür

Kazanın kurarlar suyun çekerler

Sevenlerin gözyaşını dökerler

Üzerine toprağını ekerler

Kazma çürür kürek çürür bel çürür

İnim inim inlersin de Selmanî

İncitme bir kulu bu dünya fâni

Alıp teneşire korlarsa seni

Hatır çürür hörmet çürür dil çürür
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DEĞİL Mİ?

Kork Allah’tan ayrım yapma

Tüm insanlar bir değil mi?

Göz görerek yoldan çıkma

Tüm insanlar bir değil mi?

İkilik sokma araya

N’olur tuz basma yaraya

Varacağız hep oraya

Tüm insanlar bir değil mi?

Sakın kapılma düzene

Karşı çık mazlum ezene

Sus deme çalan ozana

Tüm insanlar bir değil mi?

Dünyaya insan gelmişiz

Harkesi kardeş bilmişiz

Bütün haklarda eşitiz

Tüm insanlar bir değil mi?

Yoldan çıktı Hoca Dede

Kafanı yorma beyhude

Bu gerçeği gide gide

Tüm insanlar bir değil mi?

Selmani’yi etme yorgun

Siyah beyaz nedir fargın

Ne küsülü ne de dargın

Tüm insanlar bir değil mi?
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OLMUYOR

Kimse anlamıyor halimden benim

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

Gam ile doludur hep benim günüm

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

N’olur söyletmeyin dertle doluyum

Kendini bilmezin tozlu yoluyum

Sorman beni divaneyim deliyim

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

Şöyle düşündün mü gelenler n’olmuş

Kaftan kafa hükmedenler ne olmuş

Kader çilelerin tay ile vurmuş

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

Sormayın halimi dardayım darda

Bir defa kalmadı hercai kulda

Yaktı ataşlara eritti korda

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

Gözümde akıyor yaş buram buram

Deşildi çıbana dönüştü yaram

Selmani’ye huzur yoktur vesselam

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor
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GELDİM

Şu ana rahmine düşmeden evvel

Bir kadre su olup geçtim de geldim

Ham ile olgunu seçmezden evvel

Bülbülüm gülşene uçtum da geldim

Erenler aşkına yanar çırağım

Hakikat ilmidir benim durağım

İnsanı insanca sevmek merağım

Özümü benlikten seçtim de geldim

Kırma ha gönülü Hakk’ın kapısı

Herkese açılmaz erler kapısı

Baktım ki pirlerin orda hepisi

Sundular bir bade içtim de geldim

Hak Muhammed Ali dedim yürüdüm

Bin bir hale ne kisbete büründüm

O yolun yolcusu talip göründüm

Olanca matahım saçtım da geldim

Yüzüm sürdüm Hacı Bektaş postuna

Yol oğluyum niyaz ettim destime

Selmani’yim azgın yaram üstüne

Eğnime bir kaftan biçtim de geldim 



146

Vilayetim Çorum aslağa attırmam

Kendin bilmezleri söze kattırmam

Baykuşları hasbahçede öttürmem

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Her vilayette çağdaş çiftçi amele

Çorum’a atanlar girer vebale

Misafirperverdir uğra gör hele

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Soyum batakçılar babam da Ahmet

Çilekeş Fatma anam çok çekmiş zahmet

Leblebi lahana buğdaya yeter mi kıymet

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Selmani Çorum’un neyin anlattım

Akçalı’da gençlik çağımı tatım

Ne özlemle yattım hayalle kalktım

Çorum’un Sungurlu Akçalı’danım.

KÜNYEM KİMLİK

Söyleyim künyemi adresim açık

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Çorumlu’ya atan insaf be açık

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Kırk beş doğumluyum kucakta kaldım

Öksüzlük zorumuş fargına vardım

Arada büyüdüm olmadı yardım

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

Kader felek derler çarkı dönüyor

Çorumlu’nun neden zemi deniyor

Herkes köyde batakçılar biliyor

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben

İlkokul mezunu ne lisans aldım

On altı yaşımda sazımı çaldım

Ustalara rahmet deryaya daldım

Sungurlu Akçalı Köyü’ndenim ben
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1945 yılında Çorum ili Tatar Köyü’nde doğ-
du. İlkokulu köyünde okudu. Çalışmak zo-
runda olduğu için tahsiline devam edemedi. 
Askerlik dönüşü evlendi, beş çocuğu vardır. 
Şiir yazmaya ilkokul öğretmeni Muzaffer 

Gündoğar’ın etkisiyle 1982 yılında başladı. 
1988 yılında il merkezine taşınan şair, ilk şi-
irini Yaylalar ismiyle yazdı. 740 mani, 230 da 
şiiri bulunmaktadır. 

VEYSEL ÇAĞIL 
(Veysel)



148

GURBETÇİLER YOLDA

Gurbetçiler gelir yollar perişan

Kazayı yapar yollarda yarışan

Binde bir bulunur dosta kavuşan

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Memlekete acı haber yayılır

Cenazeler birer birer sayılır

Kimi sarhoş olur kimi ayılır

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Kimi ölür gider kimi yaralı

Kendini sanıyor yolun kıralı

Eli harçlık gördü cebi paralı

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Gördün ya yollarda neler olmuştur

Kilometre diye ayar konmuştur.

İşte yollar buzlu asfalt donmuştur

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Gariplik gurbetlik vurmuş başına

Felek zehir katar pişmiş aşına 

Dostların okumaz mezar taşına

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Biraz yavaş gelsen kimse ağlamaz

En yakın dostların ciğer dağlamaz

Azrail bir zaman size uğramaz

Bayram yine kışa geldi dostlarım

Veysel besmelesiz yollara çıkma 

Gözünü eyce aç yuvanı yıkma 

Gencecik yaşında hayattan bıkma

Bayram yine kışa geldi dostlarım.
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BİZDEDİR

Kandırma kendini kuru sözlerle

Okuyup bilmeyen diller bizdedir

Hakikat görmeyen güzel gözlerle

Topluma uymayan sözler bizdedir.

Allaha kul olmak senin elinde

Zikreylersin onu her gün dilinde

Görür hakikatı günün birinde

Hakikat görmeye gözler bizdedir.

Eline, diline sahip olmadın

İslamın şartını neden sormadın?

Güler yüzle Hak’ka doğru varmadın

Ahıret görmeyen gözler bizdedir.

Yaradan Allah’ım İslamım dedin

Bakmadın günaha haramı yedin

Yalvarıp yakarıp af dilemedin

Dünyayı sevdiren sözler bizdedir.

Allahı bilirsen öğren farzını

Yalvar yaradana bildir arzını

Şu yalan dünyada koru ırzını

Günaha götüren sözler bizdedir

Gidemedim Mevla’m senin yoluna 

Yardımkar olasın aciz kuluna

Özendirme beni dünya malına

Gerçeği görmeyen gözler bizdedir.

Veysel der ki bizi günahtan koru

Dünyadaki gibi ötmez ki boru

Erken olsun biraz kabirde soru

Sıratı görmeyen gözler bizdedir.
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GİTMİŞ SIĞIRCIK

Gün akşam vaktiydi düştü yolumuz

Çorumu istila etmiş sığırcık

Ne baş koydu bizde ne de kolumuz

Çorum’u batırıp gitmiş sığırcık

Ağaçları bütün mesken tuttular

Sabahlara kadar dalda yattılar

Sokakları bir birine kattılar

Şehiri batırıp gitmiş sığırcık

Hızarınan kestik bütün dalları

Çevirmiş çöplüğe onca yolları

Pislik içindeydi esnaf malları

Çorumu batırıp gitmiş sığırcık

Böyle bir duruma gelip baktılar

Siydi de komayıp dala taktılar

Bütün ağaçlarda lamba yaktılar

Şeheri batırıp gitmiş sığırcık

İnsanlar kokudan geçemez oldu

Çeşme sularını içemez oldu

Ağaçlar asfaltlar sığırcık doldu

Çorumu batırıp gitmiş sığırcık

Biri bir taş atsa günah dediler

Yemekle bitiremedi kediler

Hiç fayda etmedi dalda siydiler

Şeheri batırıp gitmiş sığırcık

Veysel derki bunlar göçmen kuşları

Kışın bile kokar asfalt taşları

Ağzı ıslık çalar siyah başları

Çorumu batırıp gitmiş sığırcık
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KATİL İSRAİL

İsrail Gazze’ye saldırır durur

Masum yavruları arkadan vurur

Katil Amerika katili korur

Yanıyor Filistin görmez’ mi gözler?

Yıl iki bin sekiz gün işte Pazar

Ölenleri çekmiş gasteler yazar

İsrail gâvuru kış günü azar

Kar etmez gâvura hiç tatlı sözler

Dört yüzü aşmıştır ölü sayısı

Yeller Amerika sanki dayısı

Sokaklara baksan ceset kuyusu

Analar yavrusun kokusun özler

Caddeler sokaklar yaralı dolu

Onlarda bir insan Allahın kulu

Ağlaşır çocuklar analar ölü

Utanmaz katiller, kızarmaz yüzler

Evleri bombalar, yıkar başına

Kattılar zehiri pişen aşına 

Genç, ihtiyar demez bakmaz yaşına 

Katiller katilin suçunu gizler

Yaralı iki bin, ilaç alamaz

Yarayı sarmaya doktor bulamaz

Etler parça parça sargı saramaz

İnsanlık suçudur görmedik bizler

Bu ağlayan gözler nasıl gülecek?

Veysel’in halinden kimler bilecek

İsrail kat’i hesabın verecek

İnsanlar oturup olayı izler
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SÜRMELİ GÖZLÜM

Bahar gelir bahçeleri ekersin

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Gönlüme de çiçekleri dikersin

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Yaz gelince bozkırlarda açarsın

Naz edipte sevgilerden kaçarsın

Binbir türlü anbareler saçarsın

Bülbülüm kekliğim sürmeli gözlüm

Bir gün olup hatırına gelirsem

Çiçekleri deste deste verirsem

Ateşinle burum burum erirsem

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Melül mahzun kapınıza varırsam

Hasta olup odanızda kalırsam

İsteyipte babanızdan alırsam

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Kıra düşüp çiçekleri yakmadan

Gel bu yana kusuruma bakmadan

Yüreğime ağrılarım akmadan

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Kar yağıyor soğuk’ mudur oralar

Acı verir gönlümdeki yaralar

Yerden göğe savuruyor buralar

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm

Veysel derki dostlarımı ararım

Yüreğime ateş düştü yanarım

Merhem yok ki başa sargı sararım

Bülbülüm, kekliğim, sürmeli gözlüm
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1947’de Çorum ili Alaca ilçesi Çikhasan 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 
16 yaşına kadar köyünde ve çevre köyler-
de çobanlık yaptı, 1963’te Ankara’ya gitti. 
Ankara’da gündüzleri inşaatlarda çalıştı, 
akşamları da Samanpazarı’ndaki Âşıklar 
Kıraathanesine devam ederek birçok âşıkla 
tanışma fırsatı buldu. 

Ankara’da katıldığı âşık meclislerinde usta 
deyişlerini söyleyerek başlayan şair, sonraları 
kendi yazdıklarını seslendirmeye başlamış-
tır. İlkokul sıralarındayken komşu köyden 
bir kıza âşık olan Naçari Baba, kırk yaşında 
iken de rüyasında Hz. Muhammed’in elin-
den bade içmiştir. 

ALİ ÇETİN
(Naçarî Baba)
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ÇORUM BEN SENİ

Alaca Ovası serin yaylası

Nasıl anlatayım Çorum ben seni

Bir güzele aşık oldum alası

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni

Gönlünü avutup hicrana salma

Gez müzeyi sakın hayale dalma

Güzelim höyük de Hitit’ten kalma

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni

Sungurlu ilçesi Samsun’un yolu

Yatar Evliyası cömertçe ulu

Sırayla dizilmiş restoran dolu

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni

Mecitözü Laçin Kargı özlerim

Ortaköy İskilip Bayat gezerim

Osmancıkta Koyun Baba sezerim

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni

Dünyayı dolanır gezgin seyyarı

Şampiyonla ozanların diyarı

Oğuzlar Dodurga Reşat ayarı

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni

Ozan Naçarî’yim çağlayıp coştum

Uzun yıllar senden hep ayrı düştüm

Hasretinle yanıp hem sana koştum

Nasıl methetmeyim Çorum ben seni
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KOCA CİHANDA

İşte yazı yazdım eyledim himmet

Mucizatı vardır belli keramet

Ezelde güzeldir ismi Muhammed

Böyle er bulunmaz koca cihanda

İlmin alimisin dünya değersin

Erenlere laik hırka giyersin

Mazluma düşküne boyun eğersin

Böyle dar bulunmaz koca cihanda

Hak Nebi eyledi ahir zamanın

Hakikat ilmini alır umanın

Bismillah yazılmış kaşı kemanın

Böyle yar bulunmaz koca cihanda

Dünyada görülmez güzel emsalin

Her demde  söylenir hakkı kemalin

Kıblegahım oldu hüsnü cemalin

Böyle nur bulunmaz koca cihanda

Kırkların ceminde engürü ezdin

Yedi kat semayı tur edip gezdin

Hatem yüzüğünü Ali’den sezdin

Böyle sır bulunmaz koca cihanda

Naçarî’yim arşa çıktı dumanım

Allah bir Muhammed dinim imanım

Hak şahidim olsun yoktur gümanım

Böyle pir bulunmaz koca cihanda
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SELİ ÇORUM’UN

Yüksek dağlarıyla yaylası vardır

Serin serin eser yeli Çorum’un

Dağları ovası ırmağı vardır

Coşkun coşkun akar seli Çorum’un

Çalışkan insanı gayet fedakar

Unutmaz ecdadın hem de vefakar

Şampiyon ozanı söyler sedakar

Dertli dertli çalar teli Çorum’un

Ünü dört bir yana yayılmış dalmış

Tarihi çan saat yerini almış

Kiremit dünyaya namını salmış

Dillerde söylenir ili Çorum’un

Kızılırmak, Karadeniz’e akar

Yüz yirmi fabrika filitre takar

Şehiri gezenler kaleye bakar

Dört tepe dağıdır beli Çorum’un

Osmancık’ta yatar Pir Koyunbaba

Kimi harman eder savurur yaba

Kışın turşu vurur küp denen kaba

Tatlıdır şivesi dili Çorum’un

Meşhur leblebiyi yiyip kırmalı

Dağların başını gezip görmeli

Halıyı dokuyup kilim örmeli

Çamaşır yıkıyor kili Çorum’un

Çalışıp duruyor nice binlerim

Ozan Naçarî’yim ağlar inlerim

Kayalarda keklik sesi dinlerim

Yanık yanık öter çili Çorum’un
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DÜŞTÜ AKLIMA

Gel gidelim yoldaş şu Ankara’dan

Şimdi bizim köyler düştü aklıma

Yağmur yağıp yollar çamur olmadan

Güzel ilim Çorum düştü aklıma

Sungurlu Ovası bir baştanbaşa

Eğer kar yağarsa kalırız kışa

Ünlü halk ozanı Çırakman Paşa

Dertli Âşık Şekip düştü aklıma

Eller çekip gitsin yıldıza aya

Ortaköy ilçesi yürünmez yaya

Mihman olduk ozan Asari baya

Hem yayla havası düştü aklıma

Küre belininde serin yelinde

Hatap deresinin taşkın selinde

Kalecik köyünde halkın dilinde

Aşık Sefil Pir’de düştü aklıma

Kışın Koçyiğitler odun çatarlar

Kızlar al yeşilli eda satarlar

Gelip pehlivanlar güreş tutarlar

Şampiyon Atalay düştü aklıma

Çanışa Deresi bağ ile bostan

Salınsın sevdalım giysin al fistan

Çok özledim seni köyüm Çikistan

Gül yüzlü sevdiğim düştü aklıma

Zaman boş geçerse ömür heç olur

Gurbet beni bağlar gitmek güç olur

Naçarî sılaya ermek hac olur

Yine baba yurdu düştü aklıma



158

ÂŞIKTIM MAŞUĞUM
BULDUM

Kırkında bir dolu içtim pirimden

Vallahi âşıktım maşuğum buldum

Muhammed Mustafa pirin elinden

Billahi âşıktım maşuğum buldum

En büyük bulanık derya selinde

Şahım Ali geçti düldül belinde

Âşıklar sadıklar, halkın dilinde

Tillahi âşıktım maşuğum buldum

Bu rüyamla Balım Sultan’ı gördüm

Divanına durup secdemi dürdüm

Davut Sulari’yi meydana sürdüm

İlahi âşıktım maşuğum buldum

Hak dolusu aldım hakka ereli

Gerçekler bağına girdim gireli

Ya Muhammed Ali deyip dereli

Billahi âşıktım maşuğum buldum

Ozan Naçarî’yim doldum çağladım

Üç yüz altmış altı azam bağladım

Erenler yolunda yandım ağladım

Küllahi âşıktım maşuğum buldum
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1947 yılında Çorum ili Eskiköy’de doğdu. 
Okula gidemedi, okuma yazmayı sonradan 
öğrendi. Askerlik dönüşü köyünde çiftçilikle 
uğraştı. 1960’ta türkü söylemeye ve şiir yaz-
maya başladı. Ozan bir babanın oğlu olan 

şair, köy odalarında usta ozanları dinleyerek 
yetişmiştir. Şiirleri, gazete, dergi ve antoloji-
lerde yayımlanan şair, evli ve dört çocuk ba-
bası olup halen Çorum’da ikamet etmektedir. 

HAYDAR KILIÇ
(Haydar)
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GÜZEL OLUR

Bahar gelip kırlar yeşil olunca

Dört mevsim içinde yaz güzel olur

Âlimlerle bir araya gelince

Sohbet güzel olur söz güzel olur

Çok hoş olur çiçeklerin bitişi

O kuşların cıvıl cıvıl ötüşü

Sevenlerin kol kol olup tutuşu

Cilve güzel olur naz güzel olur

Mart Nisan ayında güller hep açar

Çevresine güzel kokular saçar

Kümes hayvanları dizilir geçer

Ördek güzel olur kaz güzel olur

Sulu araziye sebze ekilir

Kadın erkek iş başına çekilir

Emek çoktur alın teri dökülür

Hasat güzel olur düz güzel olur

Ahbaplarla bir araya gelince

Arayıp da can cananı bulunca

Garip Haydar birkaç eser çalınca

Beste güzel olur saz güzel olur
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ELBET BİR GÜN

Doğdum şu cihana geldim

İnsan olduğumu bildim

Bir hana misafir oldum

Gideceğim elbet bir gün

Hancı bana çok şey sordu

Türlü türlü kısmet verdi

Çalıştırdı hem de yordu

Biteceğim elbet bir gün

Bir gün irengim solacak

Ehbaplarım hep gelecek

Zaman bitip gün dolacak

Yatacağım elbet bir gün

Gençlik günlerim güzeldi

Çalıştım işim düzeldi

Çok belalar beni buldu

Atacağım elbet bir gün

Çok baktım sol ile sağa

Doymadım yeşil yaprağa

Haydar bedenim toprağa

Katacağım elbet bir gün
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FADİME

Uykularım kaçtı senin yüzünden

Yaprağım fidanım dalım Fadime

Söz verdin de niye döndün sözünden

Petekten süzülmüş balım Fadime

Yayladan mı indin ceylan misali

Seni gören yiğit olmaz mı deli

Uzat da tutayım kınalı eli

Menekşem sümbülüm gülüm Fadime

Altın bileziği koluna dizmiş

Hoş bakışla ela gözünü süzmüş

Nice yiğitlerin bağrını ezmiş

Bir gün düşer sana yolum Fadime

Kara sevda benim başıma bela

Destan ettin beni düşürdün dile

Şu garip gönlümü n’olur al ele

Bu kadar da olma zalım Fadime

Şu Ozan Garip’in halin sorasın

Bir çare yiğide önem veresin

Dünyalar durdukça sen de durasın

Yaklaşmasın sana ölüm Fadime
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GÜL BACIM

Şu fani dünyada gülün mü soldu?

Ölüm sana yakışmıyor gül bacım

Zalim ecel seni ne çabuk buldu

Ölüm sana yakışmıyor gül bacım

Bir kimsenin hatırını kırmadın

Şu dünyada muradına ermedin

Çok çalıştın evinde de durmadın

Ölüm sana yakışmıyor gül bacım

Taze fidan gibi uzundu boyun

Eskiköy’e bağlı Kışlacık Köyün

Hak kelamı okur güzeldi huyun

Ölüm sana yakışmıyor gül bacım

Gülmedin dünyada sen bahtı kara

Yüreğime açtın derin bir yara

Gözyaşı döktürdün Âşık Haydar’a

Ölüm sana yakışmıyor gül bacım
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KEKLİK

Ne tatlı dillisin sürmeli keklik

Oğuldan alınmış beyaz bal mısın?

Seni seven yiğit görmesin yokluk

Saksıda süslenmiş taze gül müsün?

Ne kadar güzelsin bu nedir böyle?

Ben bir Mecnun olsam sen de bir Leyla

Hiçbir farkın yoktur telli turnayla

Bizlerden sanırdım yoksa el misin?

Çok güzel bir yere kurmuş otağı

Gurbet eldir koç yiğitler yatağı

Bek nazlısın anasının biteği

Nazik görünürsün ince bel misin?

Haydar der ki cilvesi var nazı var

Cennet meleğine benzer yüzü var

Hoş sohbetli tatlı dilli sözü var

Yoksa sazımdaki sırma tel misin?
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1948’de Çorum ili Alaca ilçesi Dereyazıcı 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 
Hayatını çiftçilik ve inşaatçılıkla kazandı. 

Şiire küçük yaşlardan itibaren ilgi duydu. 
Halen Çorum’da yaşamaktadır. 

MUSTAFA AYGÜN
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OLMASI GEREK

Katkın olsun Hitit Festivaline

Her yılda bir kere olması gerek

İlgi göstermeli yerli malına

Dünyada pazarın bulması gerek

Kurulsun sanayi işlesin çarkı

Başarı muhakkak düşünme korku

Avrupa’dan geri kalmasın farkı

Birlikte yerini alması gerek

Bir yanda sanayi bir yanda tarım

Olalım çalışan üreten kurum

Her malın üstünde madein Çorum

Patenti yazılı olması gerek

Sembolik değerde saat kulesi

Adın alır mahallede kalesi

Sebzesi meyvesi daha alası

Doğanın yüzünün gülmesi gerek

Erler evliyalar çoktur yatırı

Bir kahvenin kırk yıl vardır hatırı

Memleketim Çorum senden ötürü

Her taşın gediğe konması gerek

Mustafa atadan buradır yerin

Açılsın fuarın serilsin ürün

Seninde bir tane olsun eserin

Nesilden nesile kalması gerek
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ÖNCE VATAN

İnmesin göklerde şanlı bayrağım

Önce vatan yine vatan diyorum

Gezsemde dünyayı en son durağım

Önce vatan yine vatan diyorum

Çıkarsa bedbahlar birliği bölen

Hain talimatı kalleşde alan

Şehitler uğruna vurulup ölen

Önce vatan yine vatan diyorum

Bayraktır vatanın onuru şanı

Tapusu şehittir rengide kanı

Bulunmaz değeri gezsen cihanı

Önce vatan yine vatan diyorum

Şehit bir kahraman soydan gelirim

Çanakkale Sakarya’dan bilirim

Ölürüm uğrunda şehit olurum

Önce vatan yine vatan diyorum

Bedeli canımdır mübarek olur

Şehitlik kutsaldır hakkını bulur

Bir Mehmetçik ölür bin daha gelir

Önce vatan yine vatan diyorum

Kutsal bir vatanın koca ulusu

Haykırdı dünyada duyuldu sesi

Şehitlik zamanı gelir sırası

Önce vatan yine vatan diyorum

Sorulsa bu sevgi neden ve niçin

Ne anlamı kalır yok olan hiçin

Mustafa vatandaş olduğum için

Önce vatan yine vatan diyorum
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OKUL

İlim irfan yuvasıdır bilirim

A be ce yi de gördüydüm okulda

Okursam faydalı insan olurum

İlk başta buluğa erdim okulda

İkinci bir evim okulu seçtim

Arkadaş edindim kaynadım piştim

Kıdem aldım o yıl okulu geçtim

Şeytanın ayağın kırdım okulda

Ararsan cevher var insan özünde

Faydalandım zerresinde tozunda

Binlerce ton ile suyun yüzünde

Yüzdürdüm gemiyi gördüm okulda

Çeşit çeşit bıranşını dalını

Gerçekten öğrendim ilmin yolunu

Tüm uzvuyla bütün insanoğlunu

Dağıtıp yeniden kurdum okulda

İmkânsız kurulmaz semaya direk

İstiyorum bir gün ayda yürümek

Şimdi daha hızlı ulaşım gerek

Böyle konulara girdim okulda

Nice çıkılmayan yollara girdim

Doğruyu bulmaya çok sınav verdim

Ozon tabakası delinmiş gördüm

Teknik bilgileri buldum okulda

İlimle engeli aşmak mümkündür

Kahi takdir aldım kahi teşekkür

Edebiyat sanat şair yeridir

Mustafa’yı orda sordum okulda
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ÖĞRETMENİM

Saygıyla andığım öğretmen günü

Günün kutlu olsun can öğretmenim

Her yılda kasımın yirmi dördünü

Bayramınız olsun an öğretmenim

Anamdan babamdan yakındın bana

Her günün gün olsun layıktır sana

İlmin ışık tutar ulu cihana

Yolumda meşalem yan öğretmenim

Zirvede görünen senin eserin

İlimde kültürde ilerde yerin

Gösterdiği yolda ulu önderin

Pusulamda oldun yön öğretmenim

Bağrında geldiğin bu Anadolu

Seninle gelişti açıldı dalı

Bir harf öğretenin diyen misali

Sensin damarımda kan öğretmenim

En hakiki mürşit ilimdir tabi

Yerden göğe istikbalin sahibi

Alemi dünyada olduğu gibi

Bu ilmin sahibi sen öğretmenim

Eğitim milliye yazılı kaydın

Bir tek kelimeyle söylenir adın

Öğretmen yücedir gününü andım

Aygün Mustafa’yım ben öğretmenim
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GÖÇ

Terk edip gidersin baba yurdunu

Durup geçinecek işin olmasa

Daha çok çekersin canın derdini

Üstünde akıllı başın olmasa

Kırk yıllık emeği verdim Çoruma

Geçim mümkün değil baktın duruma

Göç etmek bu kadar gitmez zoruma

Altmışa dayalı yaşım olmasa

Sağlığım bozuldu kulak duymuyor

Çarşının hesabı eve uymuyor

Temenni dilekle karın doymuyor

Nakit nakit paran peşin olmasa

Oğlan gurbet elde bulmuş işini

Takip edip gittik bizde peşine

Sılada bıraktı öz kardeşini

Tek olup yaşanmaz eşin olmasa

Düşündüm çok çektim elin kahrını

Taşındık yerleştik attık sorunu

Bu kadar çok özlermiydim torunu

Yavrumun yavrusu kuşum olmasa

Taş olsa yüreğim anca dayanır

Diyarı gurbette kim kimi tanır

Sılada anılar hayalde kalır

Rüyada gördüğüm düşün olmasa

Mustafa acıdan söz etme öyle

İkameyi aldım ben gurbet ele

Garibin mezarı bulunmaz bile

Üstünde yazılı taşın olmasa
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1949 yılında Çorum ili Ortaköy ilçesinin Asar 
Köyü’nde doğdu. Köyünde okul bulunmadı-
ğından kendi imkânlarıyla okuma yazmayı öğ-
rendi ve ilkokulu dışarıdan bitirdi. Köye gelen 
âşıklardan etkilenerek 7-8 yaşlarında iken saz 

çalmaya başladı. Önceleri “Başturan” mahlası-
nı kullanan ozan daha sonra Ozan Naçari’den 
“Asari” mahlasını aldı. Evli ve dört çocuk baba-
sı olan Başturan, çiftçilikle uğraşmaktadır.

ALİ BAŞTURAN 
(Asarî)
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NASIL EDEM

Bir kafada kırk aklım var 

Nasıl edem bilemiyom

Hiçbirine vermem karar

Nasıl edem bilemiyom

Ben nefsime mezar kazdım

Bu düzeni ben mi bozdum?

Vallahi canımdan bezdim

Nasıl edem bilemiyom

Şehre göçsem etmem gelir

Meyvem kavaklarım n’olur

Yerim yurdum viran olur

Nasıl edem bilemiyom

Kaza olur bela olur

Benden ayrı kalan n’olur

Rüzgâr esse beni bulur

Nasıl edem bilemiyom

Yaşım gayrı buldu elli

Elde değil olmak deli

Ne dost ne de düşman belli

Nasıl edem bilemiyom

Mutlu günler belki yarın

Bir de Asari’ye sorun

N’olur bana akıl verin

Nasıl edem bilemiyom
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İNSANCA YAŞA

Ömrümün sonbaharı geçmeden

İnsanca yaşa insanca öl dost

Mezar üstüne baykuş konmadan

İnsanca yaşa insanca öl dost

İnsan çiçektir bilesin gülüm

Hayatta dersler hep bölüm bölüm

Yüz sene yaşasan yine ölüm

İnsanca yaşa insanca öl dost

Kadere ne küsüp ne de darıl

Birlik yoluna sıkıca sarıl

Göründüğün gibi ol ve görün

İnsanca yaşa insanca öl dost

Bahar seli gibi coşmayasın

Sağına soluna taşmayasın

Hatırı gönülü yıkmayasın

İnsanca yaşa insanca öl dost

Asarî der ki… Köyümdür Asar

Meyve veren dala vurma keser

Ölüm gelmeden bırak bir eser

İnsanca yaşa insanca öl dost
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DELİ GÖNÜL

Kimi meydanda oynatır atını 

Hele bir vicdana sor deli gönül

Kimi hortumluyor yetim malını

Kimi bulamıyor yar deli gönül

Kimi şekerli yer kimi ballıyı

Kiminin de yolu düşmüş deliye

Kimisi de hasret tatlı dilliye

İnandım ki işin zor deli gönül

Kimi kışı yaşar kimi de yazı

Kimi kumru besler kimi de kuzu

Kiminin gönlünde dert dizi dizi

Mezara gömülür sır deli gönül

Kimi yıldıza gider kimi aya

Kimi yatla gezer kimi de yaya

Kimi meydan okur koca dünyaya

Kimine dört duvar dar deli gönül
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YAZIMIZ BİZİM

Bana bakıp öyle sitem eyleme

Sanki kuru imiş tuzumuz bizim

Çile hamurunda yoğrulduk piştik

Ezelinde böyle yazımız bizim

En makbulü akan duru su imiş

İnsanlığı insan eden huy imiş

Alevi Sünni’si Laz’ı ne imiş

Dünyayı bir görür gözümüz bizim

Acı çekmeyen aşk halinden anlamaz 

Cahilin açtığı yara kapanmaz

Kamil olan kişi yalan söylemez

Senettir tapudur sözümüz bizim

Asari’yem sazım çalar coşarım

Zalimlerin ettiğine şaşarım

Dört mevsimde kış ayını yaşarım

Zemheriden gelir yazımız bizim
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GÖNDER BANA

Gül yüzlüm hasretim arttıkça arttı

Ya bir mektup ya da tel gönder bana

Senden ayrılalı hayatım dertli

Siyah saçlarından tel gönder bana

Çorum illerinin yaz bahar ayı

Bulanık akar mı Çekerek suyu

Al yeşil bürünmüş şu Asar Köyü

Topla çiçeğinden gül gönder bana

Asari’yem gurbet kahrı çok zordur

Yiğidi derde düşüren hep yardır

Az yaşa çok yaşa sonu mezardır

Ölmeden de bir top bez gönder bana
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1949 yılında Çorum’un Tolamehmet 
Köyü’nde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik 
yılları köyünde çobanlık ve çiftçilikle geçti. 
İlkokulu Çorum’da, ortaokul ve liseyi ise An-
kara ve Diyarbakır’da öğretmen okullarında 
okudu. 1968-1978 yılları arasında öğretmen-
lik yaptı. Tarımsal Amaçlı Köy Kalkınma Ko-
operatiflerinde ve Çorum Köy-Koop’ta yöne-
ticilik yaptı.ğı dönemde adlı dergiyi çıkardı. 

İlk yazılarını 1965 yılında yazan Can 

Yoksul’un pek çok ülkede değişik konularda 

yazıları ve şiirleri yayımlandı. Avrupa’nın 

birçok ülkesinde yüzlerce kültürel programa 

katıldı. Tohum ve Allıturna dergilerini çıkar-

dı. Yedi yıla yakın bir zaman Çorum Haber 

Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Yoksul’un 

yedi kitabı yayımlanmıştır.

CAN YOKSUL  
(Yoksul)
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BENİM

Bozkırda boy veren kuru ağacım

Kuşlar konmaz oldu dalıma benim

Gelen balta vurdu, giden taş attı

Kimse acımadı halıma benim

Dalda meyvem yerde gölgem kalmadı

Bir yârenim dostum soran olmadı

Çürüdüm yıkıldım gören olmadı

Köküm muhtaç oldu zalıma benim

Her bir dallarımı alıp kaptılar

Kervanlar, seyyahlar yoldan saptılar

Kuru kütüğümden sazlar yaptılar

Kelepçe taktılar koluma benim

Yel estikçe parça parça kırıldım

Ne arayan oldu ne de soruldum

Yoksul’um herkese küstüm darıldım

Omuz veren yok ki salıma benim
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İNCİTİR

Varıp bir tabibe danışayım ben

İnsanı yara mı yâr mi incitir?

İlkbaharda erken açan çiçeği

Esen yel mi yağan kar mı incitir?

Dizilmiş Yörükler yayla göçünde

Yolculuk baharda ayın kaçında

Düğünde dernekte elin içinde

Gönülü arsız mı ar mı incitir?

Derler ki “belasın bulurmuş eden”

Çekiyor mayayı en önde giden

Yükselir göklere gidişi neden?

Dumanı külü mü kor mu incitir?

Türkmen’in yurdunda boşaldı köyler

Can Yoksul bin dinler birini söyler

Korkudan kaleden çıkmazsa beyler

Ufkunu daraltan sur mu incitir?
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AĞIT

(Çorum-İskilip yolu üzerindeki Dana Deresi’nde pusuya
düşürülüp vurulan bir Türkmen Beyine ağıt)

Ceritin Beli’nden beri ininci

Dana Deresi’nde pusuya düştüm

Çapraz ateşinen vurdular anam

Vay benim anam da duy benim anam 

Tırnağımla taşı toprağı deştim

Kıyılır mı anam Türkmen beyine?

Haber salın obasına köyüne

Öteyüz köyleri yasa durdular

Vay benim anam da duy benim anam 

Kim saygı duymaz ki yiğit soyuna?

Cerit’in ötesi Erdek’e uzar

Harami deresi yolcuya mezar

Atımı, beni de vurdular anam

Vay benim anam da duy benim anam 

Nerden geldi bize bu nasıl nazar?

Yavrular yaramı görmesin böyle

Git derdimi Mehmet Dede’ye söyle

Koyun Baba’m beni koynuna alsın

Vay benim anam da duy benim anam 

Evliya yurduna varayım şöyle

Dereler mavzerin sesiyle inler

Eşkıya kol gezer belalı günler

Gonu gomşu duysun bu haberimi

Vay benim anam da duy benim anam 

Payitahtın fermanını kim dinler?

Güz gelince tarlaları ekerler

Çorak toprakta lo taşını çekerler

Eğer devlet bize sahip çıkmazsa

Vay benim anam da duy benim anam 

Yavrularım kime boyun bükerler

Belendi kanlara atın yelesi

Zalım düşman kara yere gelesi

Sarılsın silaha Türkmen beyleri

Vay benim anam da duy benim anam 

Ne zaman bitecek halkın çilesi?

Kol bacak tutmuyor, gönül göynüyor

Tandırın üstünde pekmez kaynıyor

Yaralarım sızım sızım sızlarken

Vay anam, oy anam!

Kuzuya karışmış oğlak oynuyor
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Kaşgaca’nın yamacında keklikler

Ötmez oldu anaç, ötmez ferikler

Göç başladı Kösedağ yaylasına

Oy anam, sana derdimi nasıl yanam?

Göçe durdu Türkmen’inen Yörükler

Elemin’e ulaşmadı çığlığım

Yaramda kan ile yundu yağlığım

Bugünler için mi büyüttün beni?

Vay benim anam da duy benim anam 

Böyle mi bitecek idi sağlığım?

Sarin’in üstünde turna sürüsü

Uçar giderler en önde birisi

Adağımız vardı kestik dağıttık

Vay benim anam da duy benim anam 

Eti lokma oldu nerde derisi?

Yansın bu dereler yansın kül olsun

Al kanlarım dikenlerde gül olsun

Sarıl sarıl ağla yavrularıma

Vay benim anam da duy benim anam 

Ağıtların türkü olsun, dil olsun

Seydim’in ardında dağlar tepeler

Dedesli’de yüzük, yazma, küpeler

Türkmen’in alnında gümüş takılar

Vay benim anam da duy benim anam 

Ellerinde kazma kürek çapalar

Kızılırmak boylarında turnalar

Acı acı öter davul zurnalar

Eş dost şaha kalkmış figan içinde

Vay benim anam da duy benim anam 

Ellerinde martininen kırmalar

Musalla taşında sorulsun sorum

Dağlara taşlara kalmasın yorum

Cümle âlem duysun acı haberim

Vay benim anam da duy benim anam 

Ağlasın Dedesli, ağlasın Çorum

Dana Deresi’nde bir kanlı eşme

Gel deşme Yoksul’um yaramı deşme

Sözlerim sanadır ey nazlı yârim

Vay benim anam da duy benim anam 

Sakın ha el kapılarına düşme

Dereler mavzerin sesiyle inler

Eşkıya kol gezer belalı günler

Gonu gomşu duysun bu haberimi

Vay benim anam da duy benim anam 

Payitahtın fermanını kim dinler?

Güz gelince tarlaları ekerler

Çorak toprakta lo taşını çekerler

Eğer devlet bize sahip çıkmazsa

Vay benim anam da duy benim anam 

Yavrularım kime boyun bükerler

Belendi kanlara atın yelesi

Zalım düşman kara yere gelesi

Sarılsın silaha Türkmen beyleri

Vay benim anam da duy benim anam 

Ne zaman bitecek halkın çilesi?

Kol bacak tutmuyor, gönül göynüyor

Tandırın üstünde pekmez kaynıyor

Yaralarım sızım sızım sızlarken

Vay anam, oy anam!

Kuzuya karışmış oğlak oynuyor
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GÖRDÜM

Arşı muallâkta çıktım gezindim

Âdem’i Havva’yı orada gördüm

Elma öyküsünün sırrını sezdim 

Işığı ilk defa çırada gördüm

Tanıdım dünyayı günüm batarken

Kurtla kuzu kardeş kardeş yatarken

Deniz dalga dalga boyun atarken

Can veren balığı karada gördüm

Değdiği toprakta kök salar ayrık

Hak’tan gelir imiş herkese buyruk

Koça yük olmaz ki ardında kuyruk

İyiyi kötüyü darada gördüm

İnsanın sırrı sır, sır kadirinde

Ağacın sırrı var, sır bodurunda

Pilav varmış Ramazan çadırında

Fakir fukarayı sırada gördüm

Konuş haydi sen de, sen niye sustun?

Yoksul’un yoğurdun yemek mi kastın?

Tamahkâr bildiğim o eski dostun

Ölürken gözünü parada gördüm



183

AFET

Dörttepe üstünden bir bulut ağdı
Teslim’in üstüne döktü doluyu
Ovasaray, Çoluş üstünden geçip
Şekerbey önünde yağdıkça yağdı

Üyük’te bağ bahçe haraba döndü
Üzüm kavun karpuz şaraba döndü
Fakir fukaranın ocağı söndü
Akan seller nice davar mal boğdu

Yoğunpelit’te hiç buğday kalmadı
 Beko ağladı hep, türkü çalmadı
Kurşunlu’nun yüzü bir gün gülmedi
O zamanlar Çolak Mıstık da sağdı

Dereler selinen taştıkça taştı
Ağıt, figan, feryat dağları aştı
Turgut’un üstüne yıldırım düştü
Göğün ceryanını toprağa yığdı

Bir anda ağaçlar devrildi durdu
Kıyamette her şey savruldu durdu
Ahraz tandırına bir cephe ördü
Bir kara yapının altına sığdı

Kurt kuş her canlı bir tünek aradı
Çalı çırpı her şey işe yaradı
Bulut darmadağın olup ıradı
Ardından bir güneş doğdukça doğdu

Hazır ol Yoksul’um her şeye hazır
Kalmadı dünyada zevkinen huzur
Suç yapan küfreder dilemez özür
Gündönümü dağlar kaşını eğdi
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1949’da Çorum ili Alaca ilçesi Külah 
Köyü’nde doğdu.  İlkokulu köyünde bitirdi. 
Ortaokula devam edemedi.  Ortaokul ve lise-
yi dışarıdan bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Almanca Bölümü’nden 1984’te me-
zun oldu.

Küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlayan 
İpek, katıldığı yarışmalarda çeşitli ödül-
ler kazandı. Çorum Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Hasan İpek 
evli ve 2 çocuk babası olup edebi çalışmaları-
na devam etmektedir.

HASAN İPEK
(Hasipek)
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GÜZEL DOST

Bir bahane oldu köyüne geldim

Meyve ağacında çağla güzel dost

Gül açmış yüzüne bakıp da kaldım

Görmeyim yüzünü bağla güzel dost

Saçların sarıydı gözlerin mavi

Aşkımız sonsuzdu sözlerin kavi,

Gün gelip bitmeden yaşam ve sevi

Dağıt saçlarını bağla güzel dost

Irmaklarımız aksın da durulsun

Peşinde koşanlar yolda yorulsun

Bırakmam beline eller sarılsın

Coşkun sular gibi çağla güzel dost

Ölüm gelmiş yatağının ucuna 

Bakmaz kişinin parasına tacına

Tattırır ki bilmeyene acı ne

Şimdi arkasından ağla güzel dost

Hasipek de der ki sevdim aşkını

İstemedim sarayını köşkünü

Bulmuş idim karlı dağda kış günü

Ayrıldık sonsuza ağla güzel dost
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GİDEN SEVGİLİ

Allı duvak pek yakışmış başına

Terk etmiş gidiyor nazlı yar beni

Kiminle konuşup kime seslenmiş 

İflah etmez gayri bu dert yer beni

Aynalı başlığı takmış başında

Kim bilir kimileri görür düşünde

Aralık ayının tam on beşinde

Yanıyor yüreğim içim kor beni

Giyindirip çıkardılar hasınan

Başındaki pulu yazma fesinen

Bırakmış gidiyo beni yasınan

Ne haldeyim oy sevgili sor beni

Kaltak derler eyerinin kaşına

Pulu yazma yakışırdı başına

Koydu beni hayal ile düşünen

Uzaklaştık allı gelin sor beni

Hasipek der alışılmaz yabana

Çok istedim seni versin babana

Ağlama sevdiğim gücenme bana

Bundan gayri düşlerinde gör beni
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DİLBER

Sarı saçlı mavi gözlü dilberim

Yanağından kan damlasa yeridir

Işık verir bakışları her yana

Geçtiği yerlerde buzlar eritir

Sedasıyla sohbetiyle sazıyla

Çekilecek türlü türlü nazıyla

Binbir çiçek baharıyla yazıyla

Doğayı süslese belki yeridir

Oylum oylum yanağında gülüşler

Fidan gibi dal eylemiş yol işler

Kızması güzeldir çatılır kaşlar

Tan yerinde suya girmiş peridir

Güzel seni daha nasıl anlatam

Methiyeme hangi sözleri katam 

Hasipek der yollarına gül atam

Çiğneyip üstüne gelse yeridir
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BİRİNİ GÖRDÜM

Gezip dolaştığım köyün birinde

Güzeller içinde birini gördüm

Ferhat gibi aklım gitti başımdan

Sanırsam o anda Şirin’i gördüm

Tatlı bakışlarla süzer gözünü 

Sorsam kaptırmış mı kime özünü

Gözünden okunur aşkın hüzünü

Dudağında onun yerini gördüm

Soramadım kimin nesi olduğun

Bir melek olmalı benim bidiğim

Hasipek der hayaline yeldiğim

Ayrıldım köyünden hüzünü gördüm
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1949 yılında Çorum’da doğdu. İlko-
kulu Çorum’da, ortaokul ve lise öğre-
nimini ise Atatürk İlköğretmen Okulu 

(Hasanoğlan)’nda tamamladı. Değişik yer-
lerde 29 yıl öğretmen olarak görev yaptıktan 
sonra 1996’da emekli oldu.

SELVET ÖZKAN
(Özkan)
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AVUTMUYOR

Avutmuyor gayri mektubun resmin

Hayaller kurmaktan usandım artık

Kördüğüme döndü içimde sevgin

Bomboş hayallerden usandım artık

Eleme dönüştü hasretlik bende

Her rüya sabahı düşerim derde

El bir defa ölür bense bin kere

Ölüp dirilmekten usandım artık

Bitsin artık bu hasretlik çilesi

Hayalle gitmiyor hayat gemisi

Bir canım var gelişiyin müjdesi

Bu adanmış candan usandım artık

Ayrılığın yıl dönümü yaklaştı

Kırk yıllık dargınlar bile koklaştı

Saçımda ak yoktu hepsi kırlaştı

Bomboş hayallerden usandım artık
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ZAMAN AŞIMI

Zaman aşımına uğradık deme

Sevdalarda zaman aşımı olmaz

Felek denen zalim hep peşimizde

Ağaran saçlara tuh çekmek olmaz

Geçse de üstünden yıllar seneler

Sanma unutulur sözler yeminler

Kocasa da beden denen nesneler

Sevgilerde zaman aşımı olmaz

Tanımazdan gelip boş boş baksan da

Sezdirmeden bana kurlar yapsan da

Bir dost sohbetinde beni çalsan da

Sevdalarda zaman aşımı olmaz

Güzellik gençlik hepside boşmuş

Sevgi kalpte uçan bir ulu kuşmuş

Sevilmek ne güzel sevmek ne hoşmuş

Sevdalarda zaman aşımı olmaz

Ben yine Özkan’ım yıllar geçse de

Sineye çekerim büftan etsen de

İçime gömerim dudak büksen de 

Sevdalarda zaman aşımı olmaz
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KARA YAZGILIM

Yine başında mı o allı yazma

Karamık gözüne kurban olduğum

Karayazgım deyip yaşama küsme

Kötü kaderine kurban olduğum

Omzundan düşmezdi hareli şalın

Halden bilmeyene dökmezdin halın

Kırk yerden kırıktı kanadın dalın

Kırık kanadına kurban olduğum

Her daim al al dı buğday benizin

Yine tutmuyor mu o soysuz sözün

Görünce gamlanır yüreğin gözün

Mahzun bakışına kurban olduğum

Yolu incitmezdin yürürken yolda

Boynun hep büküktü soysuz yanında

Sabır taşı çatlar zalım koynunda

Sabrına derdine kurban olduğum

Özkan Selvet; ah çeker derd haline

Derdin derdi olmuş yanar derdine

Eyup sabrın varmış soysuz zulmüne

Aşk-ı bakışına mihman olduğum
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YOL GÖZÜKÜYOR

Eskiye özlemler çoğaldı serde

Artık yavaş yavaş yol gözüküyor

Büyük göçe hazırlık var bedende

Hey gidi desemde köy görünüyor

Sağım solum hep tarihli taş oldu

Hepsi uçup giden göçmen kuş oldu

Hepside zamana yenik tuş oldu

Gayri galibiyet, zor görünüyor

Çıkar hırsı sığdırmıyor cihana

Kırıp döktürüyor pis nefis cana

Kim ne götürmüş ki öte dünyaya

Dünya tatlı, zarar kar görünüyor

Herşey yalan ölüm gerçek dünyada

Bir varmış bir yokmuş döner masala

Yaşadığın mekân saray olsada

İki metre astar kürk görünüyor

Özkan’da yolcudur yarın buradan

Nöbeti biten gider sırla sıradan

Bir kanun koymuştur ulu yaradan

Giden niye dönmez, sır bilinmiyor
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HAYIRSIZ EVLAT

Utanmayı bilmez arsızdır yüzü

Çalışmak neyine mirasta gözü

Ciğeri par’etmez çürüktür özü

Hazırı satar yer hayırsız evlat

Yaptığı mirası satıp savmaktır

Kendi âleminde zevke dalmaktır

Sonra hır çıkarıp gönül kırmaktır

Atasını saymaz hayırsız evlat

Anaya kötü söz babaya değnek

Kendi gibisiyle yeyip eğlenmek

Nerde akşam orda sabah ederek

Eğlenmeyi sever hayırsız evlat

Yalelli okur hep ilimi bilmez

Verilen öğütten dersini almaz

Tembelliği yeğler yataktan kalkmaz

Hazır lopu sever hayırsız evlat

Dede baba mirasını satıp yer

Kazancın da hani bu kadar mı der

Aç kaldıkça hırstan her haltı da yer

Hep atasın suçlar hayırsız evlat

Hayırsız evlattır evin hırsızı

Öğüt kâr etmez tüküeük arsızı

Kof cahilin ucuz olur yargısı

Hep başkasın suçlar hayırsız evlat

Ne gönül alır ne de hatır sorar

Hep boş hayallerle atasın yorar

Mutluluğu şans oyununda arar

Yeler boş hayale hayırsız evlat

Özkan hayırsız sonu hayr getirmez

Fırsatlar kaçmıştır geriye gelmez

Eve ekmek getirme zevkini bilmez

Vatana beladır hayırsız evlat
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1949’da Çorum ili Ömerbey Köyü’nde doğ-
du. Okula gidememiş, okuma yazmayı 
sonradan öğrenmiş ve ilkokul diploması 
almıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında 
çobanlık yapan Hayta, daha sonra değişik 
işlerde çalışmıştır.1991’de İstanbul’a taşınan 

şairin 2009’da Bir Garip Ozan adlı şiir kitabı 
yayımlanmıştır.

Hâlen İstanbul’da ikamet eden şair, evli ve üç 
çocuk babasıdır.

YADİGÂR HAYTA
(Garip Yadigâr)
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ÂŞIK VEYSEL

Çorum konseriydi yıl altmış sekiz

İlk Aşık Veysel’i gördüm ağladım

Damağımda kaldı aldığım feyiz

Çok şükür bu sırra erdim ağladım

Uzun ince yolda gönlü genişti

Gidiyorum gündüz gece demişti

Kara toprak sadık yarle sevişti

Kazma vurdum karnın yardım ağladım

Göz olmak isterdim bulsaydı beni

Söz olmak isterdim alsaydı beni

Saz olmak isterdim çalsaydı beni

Gönül tellerimi kırdım ağladım

Dost dost diye nicesine sarıldı

Ne bir gönül koydu ne de kırıldı

Ölen öldü o ölmedi dirildi

Dedim sordum aklım yordum ağladım

Ay Aralık hava soğuk her yer kar

Kar beyazlık halkın türküsünde var

Çok şükür ki sırra olmuştur mazhar

Gördüğüne gönül verdim ağladım

Yadigar’ım cendereler atlattım

Koç kuzuyu kurbanlığa otlattım

Çok şükür sözüne göz gönül kattım

Yarama tuz bastım sürdüm ağladım
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ÂŞIKLAR MEYDANI

Ben de gelsem ben de çalsam söylesem

Âşıkların meydanında bu gece

Gönül maharetim pazar eylesem

Âşıkların meydanında bu gece

Aşk denen bu lebden bir de ben tatsam

Gam ile kederi üstümden atsam

Gönül mürşidimin elinden tutsam

Âşıkların meydanında bu gece

Yanan közü dilim ile kaldırsam

Ya yansam yakılsam ya da çıldırsam

Ustalara boy ölçümü aldırsam

Âşıkların meydanında bu gece

Bu kültür de bize mirastır bala

Yıllardır dinleriz tat ala ala

Ya şiir okusam ya da saz çala

Âşıkların meydanında bu gece

Bu sevdaya hizmetim var kırk yıldır

Kırk yıldır bir kitap çıkarttım bıldır

Aşk denen ummana beni de daldır

Âşıkların meydanında bu gece

Can ozan üstadım Nuri çırağı

Çerağıdır yakın eden ırağı

Garip Yadigâr’ın şiir merağı

Âşıkların meydanında bu gece
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BE GÖZÜM

Sevginin saygının bittiği yerde

Durulmaz be gözüm durulmaz gayri

O eski dostluklar hani ya nerde?

Sorulmaz be gözüm sorulmaz gayri

Karı eksik olmaz karşıki dağın

Felek üstümüze örüyor ağın

Hoyrat girmiş talan etmiş yar bağın

Derilmez be gözüm derilmez gayri

Gönül denen vuslat en yüce merci

Ordadır sevginin aşkların burcu

Eğer bozulursa tabiat harcı

Karılmaz be gözüm karılmaz gayri

İnsanlar insana vermiyor değer

Değerler değerin yitirmiş meğer

Zalimlerle dolmuş kocaman şeher

Girilmez be gözüm girilmez gayri

Garip Yadigar’ım garibin biri

Sofradaki ekmek alnının teri

Yasalaşmış soyguncunun defteri

Dürülmez be gözüm dürülmez gayri
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BİR BEN GARİBİM

Anasız babasız yurtsuz yuvasız

Bir garip yadigâr bir ben garibim

Dünya denen kuru yerde ıpıssız

Bir garip yadigâr bir ben garibim

Dünya denen üstü açık mekânda

Konan göçer kimse durmaz bu handa

Elli yıldır yaşadığım zindanda

Bir garip yadigâr bir ben garibim

Derbederim metelik yok cebimde

Düşündükçe düştüm kabahat kimde

İstanbul parseller duvar dibinde

Bir garip yadigâr bir ben garibim

Anam öldü babam öldü acından

Küsülüyüm selam gelmez bacımdan

Kör kaderi tutabilsem ucundan

Bir garip yadigâr bir ben garibim

Garip Yadigâr’ım çaresiz garip

Küçücük ev yaptım taş tahta derip

Duvar dibi çay satıyor mustarip

Bir garip yadigâr bir ben garibim
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İSMİM YADİGÂR

Mahlasım Garip’tir ismim Yadigâr

Çorum’un Ömerbey Köyü’ndenim ben

Gönlümdeki hicran başımdaki kar

Kanlı Kızılırmak boyundanım ben

Hiç okul görmedim cahilim kendim 

Damladım göl oldum yıktılar bendim

Sarı saçlı mavi gözlü efendim

Kemal Atatürk’ün payındanım ben

Dünya dedikleri koca bir tandır

Tandırda yanarım inancım tamdır

İnsan erdir erişmişler sultandır

Dede Korkut Avşar Beyindenim ben

Dost Aşık Veysel’in gözüyle baktım

Diyardan diyara sel oldum aktım

Muhlis Akarsu’nun katına çıktım

Otuz yedi canın huyundanım ben

Hakikat ehliyim yalan döşürmem

Fakir ensesinde boza pişirmem

Ben yosun tutmazam karın şişirmem

Paslanmaz çeliğin suyundanım ben

Garip Yadigâr’ım bu gönlüm bolda

Gözyaşlarım kaldı yattığım çulda

Mahzuni Şerif’in gittiği yolda

Göçmen kuşlarının toyundanım ben
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1950 yılında Çorum ili Bayat ilçesi Eskialibey 
beldesinde doğdu. İlkokulu köyde bitirdi. 
Radyodan ve plaklardan ozanların türküle-
rini dinleyerek müziğe başladı. 15 yaşında 
saz çalmayı öğrendi. 1973 yılında katıldığı 
âşıklar yarışmasında birinci oldu. Dört plak, 
iki kaset, bir cd çıkardı, ozanlarla konserlere 

katıldı. TRT’de programlara katıldı. Halk eği-
tim merkezinde kurs öğretmenliği yaptı. Şiir-
lerinde ayrılık, gurbet ve taşlama konularını 
işleyen şairin 300 eseri yayımlandı. Anadolu 
Ozanları Derneği’ne ve Çorumlu Âşıklar 
Derneği’ne üyesi olan Yüce, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

ABİDİN YÜCE  
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GARİP BAŞIM

Ne gelecek garip başa

Sonrasını bilen var mı?

Bütün ömür geçer boşa

Çaresini bulan var mı?

Seven muradın almamış

Gözlerini yaşlarla dolmuş

Gençliğimiz elden gitmiş

Kıymetini bilen var mı?

Dünyayı versem alırsın

Sanki dünyada kalırsın

Elbette bir gün ölürsün

Bahanesiz ölen var mı?

Seven muradın almamış

Gözleri yaşlarla dolmuş

Gençlik elden gitmiş

Kıymetini bilen var mı?

Bugün bana yarın sana

Abidin bırak zamana 

Neler oldu insanlığa

Kıymetini bilen var mı?

Seven muradın almamış

Gözlerini yaşlarla dolmuş

Gençliğimiz elden gitmiş

Kıymetini bilen var mı?
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N’OLUR GİRMEN
ARAMIZA

Nazlı yarle gavlimiz var

N’olur girmen aramıza

Ne perişan halımız var

N’olur girmen aramıza

Gülümüz bülbülsüz olmaz

Seven gönüle kıyılmaz

Et tırnağından ayrılmaz

N’olur girmen aramıza

Yarsız cihanı neylerim

Tek muradım yardır benim

O bir Aslı ben Keremim

N’olur girmen aramıza

Abidinim sazım ağlar

Bu aşk ciğerimi dağlar

Gözyaşlarım durmaz çağlar

N’olur girmen aramıza
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MEHMETÇİK KIBRIS’TA

Canımızı koyduk vatan uğruna

Kurbandır canımız güzel vatana

Barış için geldik Kıbrıs vatana

Bizden selam olsun Türk ordusuna

Bizimdir o Kıbrıs kimse giremez

Magosa girmeye kimse gelemez

Kara Oğlan’ın sırrına eremez

Bizden selam olsun ana vatana

Ordumuzla Lefkoşa’ya ulaştık

Beşparmak Dağını yel gibi aştık

Dünya bilir barış için savaştık

Bizden selam olsun Türk ordusuna

Türküz hiçbir zaman geri dönmeyiz

Vatanımız hiç kimseye vermeyiz

Kemal Atatürk’ün yolundayız

Canımız kurbandır büyük Atama

Abidin yüceyim neden çağırır

Duysun kalleş yunan ona bağırır

Dünyaya Kara Oğlan namın duyurur

Kurbandır canımız güzel vatana
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NENNİ

Çıktım yücesine seyran ederken

Oturmuş bir gelin nen çalar ağlar

Başı alıp diyar diyar giderken

Oturup kenara nen çalar ağlar

Gidemedi bu dağların yolundan

Kurtulamaz artık elin dilinden

Dosdun bahçesine giden yolundan

Oturmuş kenara nen çalar ağlar

Böyle midir yavruların acısı

Halını sormuyor komşu bacısı

Abidinim çare dağlar yücesi

Yavrusun kaybetmiş nen çalar ağlar
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ŞAH-I MERDAN

Tututacak bir dalın yoksa 

Şahı merdan’a gidelim

Koklayacak gülün yoksa

Şahı merdan’a gidelim

Benlik kalkar aramızdan

Selam olsun dosda bizden

Uzak olur kötü sözden

Şahı merdan’a gidelim

Dünyaya geldiyse insan

Emanetdir bize bu can

Sevgi dostluk arar isen

Şahı merdan’a gidelim

Benlik kalkar aramızdan

Selam olsun dosda bizden

Uzak olur kötü sözden

Şahı merdan’a gidelim

Abidinim n’olur halı

Hepsi bir ağacın dalı

Yüce Ehli Beyt’in yolu

Şahı merdan’a gidelim

Benlik kalkar aramızdan

Selam olsun dosda bizden

Uzak olur kötü sözden

Şahı merdan’a gidelim



209

1950 yılında Çorum ilinin Tarhan Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 18 yaşına 
kadar çiftçilikle uğraştı.  Askerlik dönüşü ev-
lendi ve Ankara’ya yerleşti.

Küçük yaşlarda mani ve şiir yazmaya baş-
layan Demir, bazı âşıklardan etkilenerek saz 
çalmayı öğrenir. 

“Arabî” mahlasını kullanan Demir, 12 plak 
ve iki kaset çıkarmış, yurt içinde konser ve 
turnelere katılmış, katıldığı yarışmalarda 
önemli dereceler kazanmıştır. İki çocuk baba-
sı olan âşık, alanıyla ilgili sivil toplum kuru-
luşlarında yöneticilik yapmaktadır.  

ARAP DEMİR
(Arabî) 
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DERT YANMA CAHİLE

Âdem isen kendin hatanı düzelt

Boşuna dolaşma dertli baş ile

Kirli beden ile hak bulunur mu?

Gözden akan üç beş damla yaş ile

Yaradan Allah’a çok şükür deyip

Fakir fukaranın hakkını yiyip

İnsanlık namına yaptığın ayıp

Karnını doyurma haram aş ile

Hilebaz olursan dost senden kaçar

Özür dilersin ya zamanı geçer

Turna ulu kuştur yüksekten uçar

Atma vuramazsın sapan taş ile

Özünü pak eyle sen seni tanı

Erler evliyalar veliler hanı

Sana vasiyetim incitme canı

Divana varılmaz yanlış iş ile

Sofra serip lokma veremiyorsan

Kusuru kendinde göremiyorsan

Hakikat sırrına eremiyorsan

Varaman menzile bu gidiş ile

Dosta ikrar verip candan geçmeden

Aşkın ummanından bade içmeden

Kâmili cahili görüp seçmeden

Yoldaş olunur mu gönül kış ile

Arabî imdada gidersin kime

Varıp bir cahile derdini deme

Kendi vicdanında yap bir mahkeme

Ceviz kırılır mı takma diş ile



211

SEN VERDİN

Hikmetinden sual olmaz Allah’ım

Konuşma bilmezdim sözü sen verdin

Akıl fikir mantık duygu zekâyı

İşiten kulakla gözü sen verdin

İlk mekânım anne karnıydı bana

Şekil vücut verdin orda bu cana

Hırs nefis saburla geçti yan yana

Turap olan engin özü sen verdin

Bir damlacık sudan yarattın beni

Kolay değil sırda anlamak seni

Öğretip kültürü ilimle feni

Şu nurlu cemali yüzü sen verdin

Kimsenin güveni yoktur yarına

Suçluyu çekmedin burda darına

Sevenleri yaktın aşkın narına

Harlı ateş ile közü sen verdin

Tutan sensin yeri göğü direksiz

İnanmaz varlığına kâfir yüreksiz

Şu dağları nasıl yığdın küreksiz

Dereyi tepeyi düzü sen verdin

Neden zehirlidir yılanın dili

Pireye nispet mi yarattın fili

Mevsimle değişir doğanın hali

İlkbaharı kışı yazı sen verdin

Kin nefret uğruna yarış insanda

Adaletle hakka varış insanda

Sevgi saygı ile barış insanda

Erkeği kadını kızı sen verdin

İnsanların gülsün acıyı dindir

Kıldan köprü kurmak tuzaktır kindir

Cehennemdeki ateşi de söndür

Yakma kullarını bizi sen verdin

Adım yazılıdır mertler içinde

Gören tanır beni fertler içinde

Çözülmeyen gizli dertler içinde

Arabi’ye aşkı sazı sen verdin…
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CAHİLLER

Beni haramzade sanan cahiller

İçimdeki aşkı göremediler

Vurup kırdılar da garip gönlümü

Sevgi duvarını öremediler

Zindanlarda yattım darın içinde

Ömrüm boşa geçti zorun içinde

Ciğerim yanarken korun içinde

Bir teselli bile veremediler

Kimisi sahtekâr kimi sert sözlü

Kimisi inkârcı kimi aç gözlü

Hakkın dört kapısı içimde gizli

Birini açtırıp giremediler

Tepeden bakarak küçük gördüler

Başıma bin türlü çorap ördüler

Sahte sevgi ile ikrar verdiler

Üç gün sözlerinde duramadılar

Gün geçmedi türlü plan kurdular

Beni can evimden kaç kez vurdular

Çıkmaz sokaklarda gezip durdular

Bir türlü menzile varamadılar

Hakka inanmazlar dinleri para

Suçlu suçsuz her gün çekildim dara

Yüreğimde saklı binlerce yara

El atıp birini saramadılar

Hep alim olurlar öze gelince

Mangalda kül kalmaz söze gelince

Yağ çekip dururlar yüze gelince

Ne dertlere düştüm aramadılar

Arabî’yim sazım asılı durur

Acılar içimde basılı durur

Kalleşler benimle küsülü durur

Bir gün kinlerini kıramadılar
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ÇÖL GİBİ

Bugün içerime bir ateş düştü

Durmadan sızılar sarı tel gibi

Yar ben sana gönül verip seveli

Akar gözlerimin yaşı sel oldu

Ele düğün bayram bense üzgünüm

Senden ayrı gönlüm güler mi benim

Vermem Azrail’e yar sensiz canım

Hastayım çabuk gel esen yel gibi

Senden ayrılalı firkatte kaldım

Çekmezken bir derdi bin yâre aldım

Bir bak şu halime aşkınla soldum

Dalında kurumuş gonca gül gibi

Deme ki yar bana dertle ölesin

Seni candan sevdim bunu bilesin

Koşup imdadıma çabuk gelesin

Yanarım aşkınla susuz çöl gibi

Âşıksın Arabî sen bir delisin

Vücudun sağ gezer amma ölüsün

Söyle yârim söyle kimin gülüsün

Bakma bana kaşın yıkıp el gibi
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SEVİN GAYRI

Beni derde koyup kaçtın

Gözün aydın sevin gayrı

Yüreğimde yara açtın

Gözün aydın sevin gayrı

Ta yürekten sevdim seni

Ayrılmayak derdin hani

Ateşlere yaktın beni

Gözün aydın sevin gayrı

Bir zamanlar benim oldun

Ömrümü dert ile yoldun

Bir sevgili daha buldun

Gözün aydın sevin gayrı

Konu komşu bize güldü

Duyan eş dost koşup geldi

Bu acılar sinem deldi

Gözün aydın sevin gayrı

Gazetede resimlerin

Böyle ünü var kimlerin

Vay be dedi hâkimlerin

Gözün aydın sevin gayrı

Yirmi sene ceza aldın

Hücrelerde mahkûm kaldın

Türkiye’ye bir nam saldın

Gözün aydın sevin gayrı

Ağlıyorsun gözün doldu

Niye birden rengin soldu

İstediğin her şey oldu

Gözün aydın sevin gayrı

Önce hayat mutlu baldı

Sebep seni benden aldı

Beş yavrumuz yetim kaldı

Gözün aydın sevin gayrı

Derdim bende dizi dizi

Yüreğimden gitmez izi

Boynu bükük koydun bizi

Gözün aydın sevin gayrı

Gizli sevgin sana demdi

Bu akılı veren kimdi

İstediğine var git şimdi

Gözün aydın sevin gayrı

Dilerim ki sürün ölme 

Kim dayanır bunca zulme

Sakın dönüp geri gelme

Gözün aydın sevin gayrı

O verdiğin sözü nittin

Beni yakıp yıkıp gittin

Arabî’yi verem ettin

Gözün aydın sevin gayrı
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Çorum ili Ahmetoğlan Köyü’nde 1950 yılın-
da doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Orta ve 
lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Asker-
lik dönüşünde Çorum Ortaköy ilçesinde gö-
reve başladı. Kıbrıs harekâtında ihtiyat ola-

rak askere alındı. Dönüşte işine devam etti. 
Evli ve üç çocuk babası Gültepe, Çorum mer-
kez ilçe adliyesinde de bir müddet çalıştıktan 
sonra emekli oldu. Bazı antolojilerde, mahalli 
gazetelerde ve dergilerde şiirleri yayınlandı.

ŞÜKRÜ GÜLTEPE
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GÜZELLER DİLBERİ

Bir güzel sevmiştim selvidir boyu

Meleklerden almış huridir soyu

Namesi edası söylenir huyu

Güzeller içinde sevdiğim dilber

Gamze bakışların kalbimi yakar

Gözlerimin yaşı durmayıp akar

Hasretini çeker yollara bakar

Güzeller içinde sevdiğim dilber

Gece gündüz hasretini çekerim

Irmak olur derya gibi akarım

Hayat çilesinden bende bıkarım

Güzeller içinde sevdiğim dilber

Senin hayalinle yanar tüterim

İçim ateş bir kor gibi sönerim

Aşkın pınarından içer kanarım

Güzeller içinde sevdiğim dilber

Gültepe’yim çiçeklerim döküldü

Hasret çektim ciğerlerim söküldü

O yarin derdinden belim büküldü

Güzeller içinde sevdiğim dilber
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BİTEN ÖMÜR

Ömrüm de tükendi kalmadı takat

Seviyorum dedin gelmedin fakat

Hastalandım da yatıyorum sakat

Ömrümün yolları kısaldı gel gel

Acılı tatlılı günler bitiyor

Viran olmuş gönlüm baykuş ötüyor

O yüce dağlarda duman tütüyor

Ömrümün yolları kısaldı gel gel

Açıldım açıldım dalımda soldum

Çok cefalar çektim saçımı yoldum

Deli poyraz gibi savrulup durdum

Ömrümün yolları kısaldı gel gel

Şükrü derki ateş gibi kavruldum

Rüzgarınla her tarafa savruldum

En sonunda sevip sevip ayrıldım 

Ömrümün yolları kısaldı gel gel
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YOKSULLUK

Yoksulluk deyip de sorup geçmeyin

Biz insanız yükseklerden uçmayın

Zengin fakir diye insan seçmeyin

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Servetinde bu dünyada kalacak

Melekler de senden hesap soracak

Akıbet sonunda canın alacak

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Zenginler yoksulun halinden bilmez

Sararmıştır benzi gözyaşı dinmez

Atar okunuda menzile ermez

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Yoksul bu dünyada murat almamış

Gemisi dümensiz düzen tutmamış

Çekmiş çilesini daha doymamış

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Param yoktur odun kömür alamam 

Köşküm yoktur saraylarda kalamam

Engellidir yollar size gelemem

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Param olsa elbet düzen tutardım

Köşkte villalarda ben de yatardım

Bu dünyada bende çalım satardım

Bu dünyada misafiriz kardeşler

İyilik kötülük burada kalsın

Dostlarım toplanıp kefenim sarsın

Cesedim tabutla kabire varsın 

Bu dünyada misafiriz kardeşler

Şükrü sözlerini burda bağlıyor

Yoksulluk aklına düşmüş ağlıyor

Yüreğim yaralı gönül çağlıyor

Bu dünyada misafiriz kardeşler
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DELİ GÖNÜL

Deli gönlüm yücelerden uçarsın

Uçar, uçar enginlerden geçersin

Sevgi muhabbetten niye kaçarsın

Benim hasretimle ey deli gönül

Deli gönül arzuladı yar seni  

İçim kan ağlıyor kalbim kor benim

Yıllar geçse unutamam yar seni

Senin hasretinle ey deli gönül

Göz yaşlarım pınar oldu çağlıyor

Hasret gelip yollarında ağlıyor

İçip içip karaları bağlıyor

Senin hasretinle ey deli gönül

Gültepe ozanım gülüm kurudu

Bülbül konmaz oldu dallar çürüdü

Senin ile ahdumanım var idi

Senin hasretinle ey deli gönül



220

SALINI SALINI

Salını salını suya gidersin

Beni deli eder nere gidersin

Bülbül gibi ahuzarmı edersin

Kara gözlerine kurban olduğum

Resmine bakar bakar ağlarım

Seni eller sardı ona yanarım

Gece gündüz ben halime yanarım

Kara gözlerine kurban olduğum 

Gülyüzüne hasret kaldım göremem

Gözyaşlarım akar akar silemem

Dağlar engel oldu sana gelemem

Kara gözlerine kurban olduğum 

Şükrü derki ayrılması zorumuş

İçerimde ateş yanar korumuş

Yardan ayrılması gayet zorumuş

Kara gözlerine kurban olduğum
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1951 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Haydar 
Köyü’nde doğdu. Çocukluğu ve gençliği 
köyde geçti. İlkokulu köyünde bitirdikten 
sonra Ankara’ya gitti ve seramik işiyle uğ-
raşmaya başladı. Askerlik dönüşü aynı işini 
sürdürdü. 

Saz, keman ve kaval çalmaya köyde başla-
dı. 1974 yılında Halk Ozanları Derneği’nin 
kurucu üyeliğini yaptı. Nida Tüfekçi’nin is-
teğiyle Amatör Sesler Yarışmasına katıldı ve 
başarılı oldu. Şaire Alioğlu mahlasını Nida 
Tüfekçi ile Mustafa Geceyatmaz tavsiye et-
miştir. 

Ali İHSAN ERDOĞAN    
(Alioğlu)
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KARBULUT

Başımızda dönen bir karabulut

Yurdumun üstüne çöktü çökecek

Yarına güven yok tükendi umut

Milleti sokağa döktü dökecek

 

Çetelere fırsat verdi bu devlet

Güveni yitirdi koskoca millet

Derman arardık kazandık illet

Sırtımıza kambur büktü bükecek

Yıllar yılı emeğimiz boşuna

Hırsız yağdı memleketin başına

Zehiri zıkkımı tatlı aşıma

Kaşık kepçe ile kattı katacak

Yalı villa dolu kıyılar düzler

Kırk gün seyrettik hep aynı yüzler

Onlar hortumladı seyrettik bizler

Deveyi boynundan yuttu yutacak

Alman ve İngiliz bakar işine

Kör topal koşuyor AB peşine

Keller ilaç bulsa çalar başına

Sağlam dişimizi söktü sökecek

Banka soyanların hepsi af oldu

Yurt dışına kaçtı tümü defoldu

Beyler sayenizde ülke maf oldu

Gelirin kaynağı bitti bitecek

Nerde demokrasi insan hakları

Sırtımızda denediler jopları

Açlığından telef oldu çokları

Toprağı yaladı öptü öpecek

Verimi yok dene tutmaz ekinler

Sokaklarda görülmüyor vekiller

Rüşvet yiyor Gümrük, Tapu, Trafikler

Torununa bina dikti dikecek

Hak adalet dedik hep sadık kaldık

Faizin adını kredi koyduk

Çek senet yüzünden kodese dolduk

İfraz bayrağını çekti çekecek

Ülkemi soyana eyledim savaş

Hırsıza rest çektim doğruya kardaş

Direne direne menzile ulaş

Bu memleket böyle battı batacak

Alioğlu neden edersin telaş

Hırsızları ayır menzile ulaş

Adı ekonomi silahsız savaş

Ölmeden kefeni biçti biçecek
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ÇARE BULACAKSAN
GEL ALİ

Kerbela’dan aldığımız yarayı

Daha saramadık durma gel Ali

Kurbanlık koç gibi aldık sırayı

Çare bulacaksan durma gel Ali

Kerbela’yı silemezler özümden

Sızılar yaralarım da derinden

Alın yazın sanki kötü kaderden

Sileceksen ne olursun durma gel

Allah bir Muhammed Ali izinden,

Saptırırlar din imanı özünden

Biz yandık asıldık senin yüzünden

Sual soracaksan durma gel Ali

İnkâra uğradı bizim yolumuz

Hedefe sürüldü ozanlarımız

Beş para etmiyor hırka şalımız

İlmik öreceksen durma gel Ali

Alioğlu senden aldım adımı

Dünya âlem duysun bu feryadımı

Sarık cübbe diyen kör inadını

Büküp kıracaksan durma gel Ali
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KENDİMİ BULDUM

Ozan deryasının daldım içine

Çalındım çırpıldım kendimi buldum

Uydum erenlerin bende coşuna

Çağladım çağladım kendimi buldum

Bir pirin elinden aldım doluyu

Niyaz ettim kara çulu halıyı

Çok aradım Hak Muhammed Ali’yi

İlim tarif etti fendimi buldum

Cem eyledik erenlerle pirinen

Yol verdiler doluyunan deminen

Kerbela’ya figan ettik gamınan

Okundu secerem dengimi buldum

Çağırdılar Hira Dağı mağraya

Ehl-i Beyt de bürünmüşler karaya

Şimir ekmiş kin tohumun buraya

Meydanlar kuruldu cengimi buldum

Yolumuz Allah bir Muhammed Ali

Mervan kast eyledi nice eveli

Pirim Hacı Bektaş bir ismi Ali

İlmin şehrinde zengini buldum

Kızıl güneş küre kurdu pişirdi

Denizlere deryalara düşürdü

Yollarımı dağ başından aşırdı

Düştüm yükseklerden engini buldum

Çok dolaştım tutmaz oldu dizlerim,

Üç kıtada benim ayak izlerim

Yollarını çok bekledi gözlerim

Ağardı saçlarım rengini buldu

Şu koca çölleri dolandım durdum

O anda erlerin izini sürdüm

Muhammed Ali’nin evine girdim

Ocaklar kuruldu çıngımı buldum

Taif Mekke Medine’den sürdüler

Şam şehrinde önümüzde durdular

Alioğlu Kerbela’da kıydılar

Necef deryasından indimi buldum.
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ATATÜRK DESTANI

Yurdumun ışığı solarken sisten

Doğdu güneş gibi ulu Atatürk 

Yıl bin sekizyüz seksen bir Mayıs’tan

Tanrının sevgili kulu Atatürk

Yetim kaldı tez kemale erişti

İlim irfan çağı ile yarıştı

Subay oldu ordulara karıştı

Savaşın vazgeçilmez seli Atatürk

Trablus, Balkan, Cihan Savaşı

Kaynadı yurdumun toprağı taşı

Erzurum dağında çoban ateşi

Sivas’ta özgürlük yeli Atatürk

Vatan bir bütündür parçalanamaz

Biz ölmeden onu kimse alamaz

Yüce Türk ulusu manda olamaz

Dedi Türk halkının dili Atatürk

Ankara’da Büyük Millet Meclisi

Sakarya’da Mehmetçiğin süngüsü

Afyon’da söylendi zafer türküsü

Kırıldı düşmanın beli Atatürk

Saltanatın da defteri dürüldü

Barış masasında hesap soruldu

Cumhuriyet yönetimi kuruldu

Yeşerdi fidanın dalı Atatürk

En hakiki mürşit ilimdir dedi

Güzel Türkçe benim dilimdir dedi

Çağdaş uygarlık da yolumdur dedi

Aştı gitti bir engeli Atatürk

Medreseyi hilafeti kaldırdı

Laikliği tüm dünyaya bildirdi

Vicdanlara rahat soluk aldırdı

Oldu gönlümüzde veli Atatürk

Kaderde kıvançta tasada ortak

Hak ile hukukta yasada ortak 

Bir millet yaratın kesede ortak

Büyüklüğün bundan belli Atatürk

Cezayir, Vietnam, Mısır, Hindistan

Suriye, Meksika, Libya, Pakistan

İstiklal uğrunda yazdılar destan

Sen gösterdin doğru yolu Atatürk

Çalışıp üreten elde sen varsın

Bahçede açılan gülde sen varsın

Köyde kasabada ilde sen varsın

Bu vatan seninle dolu Atatürk

Yüzyıl değil bin yıllar yaşarsın

Asırlara sığmaz çağlar taşarsın

Alioğlu yüreğimde coşarsın

Sen ey canım ey sevgili Atatürk
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SAFA DAĞLARI

Gözüm daldı güneş battı yorayım

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Gümrüğünden sınırından gireyim

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Şafa dağlarından görünür sıla

Dönerim dönerim bakarım yola

Hasret çektirmesin sevdiğin kula 

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Dağlar arasında bahçesi bağı

Yönümüz Arafat ol hira dağı

Mekke üzerinden Medine çölü

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Ne yolu bellidir nede bir izi

Aşabilir isem kızıl denizi

Sılada bekliyor yavrular bizi

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Mevsim sonbahardır bitirdik yazı

Dumanlı dağlara çalarım sazı

Şol yüce Beytullah esirge bizi

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Kızıl deniz dalga vurup yutmadan

İsrail de bize füze atmadan

Ürdün, Libya, Suriye’de yatmadan

Kanat ver uçayım Şafa Dağları

Başımızda dönen feleğin çarkı

Bitip tükenmiyor gurbetin kahrı

Afrika çölünde koca Nil Nehri

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Akdeniz’le Kızıl Deniz karışın

Söyleyinde Kıbrıslılar barışın

Seven sevdiğine artık kavuşun

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Atılır top tüfek hep karşı karşı

Kudüs şehrindeki muallâk taşı

Orta doğu’daki yanan ateşi

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Anadolu yaylaların göreyim

Toros dağlarına selam vereyim

Gümrüğünden sınırından gireyim

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Dağlar arasında sular göllenir

Irmakları denizlere yollanır

Kalelerden albayraklar sallanır

Kanat ver uçayım Safa Dağları

Alioğlu bunca dağbaşı geçtim

Eğilipde her çeşmeden su içtim

Ahirinde Çorum ilini seçtim

Kanat ver uçayım Safa Dağları
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1951 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Kılavuz 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde oku-
du. Aslıhan mahlası ile yazdığı şiirlerinde 
genellikle sosyal aksaklıkları işlemektedir. 
Eserleri “Kadın Halk Ozanları Antolojisi”, 

“Anadolu’nun Dertli Ozanları Antolojisi”, 
“Sevgi Yolu Antolojisi”, “Şairler Antolojisi” 
ile “Aydın” ve diğer bir çok dergide yayım-
landı. Evli ve iki çocuk annesidir. 

ASLIHAN ÇETİN    
(Aslıhan Bacı)
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AKAN SELE DÖNÜŞÜR

Bizim elin güzelleri nazlıdır

Kimi acı kimi şirin sözlüdür

Herkesin içinde dertler gizlidir

Çağlayıp da akan sele dönüşür

Vadilerde sular coş eder çağlar

Yeşile bezenmiş bahçeler bağlar

Yaz gelince çiçek açıyor dağlar

Bülbülün çilesi güle dönüşür

Tepelerde gelir çobanın sesi

Hey heylerle gelir köyün sürüsü

Dertlere bürünmüş gelir birisi

Aşığın çilesi tele dönüşür

Bülbüller terk etmiş bahçeyi bağı

Ters Lodos soldurmuş gülü yaprağı

Bir hüzün içinde kalmış otlağı

Feleğin çilesi yele dönüşür

Verimli topraklar otlar bürümüş

Yeşil dağlarına sürü yürümüş

Her bir yanını da seller sürümüş

Yazı yabanı da çöle dönüşmüş

Aslıhan der köyüm sana vurgunum

Hasretiyle yanar her hün durgunum

Yaşım geçti benim artık yorgunum

Dertler damla damla göle dönüşür
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ANLAMAZ OLDU

Halımdan anlamaz birine çattım

Olanca varımı bir pula sattım

Çobansız sürüye sürümü kattım

Anlamaz oldu da anlamaz oldu

Deryalara sahralara salarken

Kalem alıp dertlerimi yazarken

Tükenmek bilmeyen yollar gezerken

Anlamaz oldu da anlamaz oldu

Öyle bir yara ki çare bulunmaz

Benim derdim tabipçe de sarılmaz

Bendeki yaraya hançer vurulmaz

Anlamaz oldu da anlamaz oldu

Ben kulun olmuşum yabana atma

Çaresiz derdime yenisin katma

Feleğin zehrinden sakın ha tatma

Anlamaz oldu da anlamaz oldu

Gül desen de felek nasıl güleyim

Ben bu derdi çeke çeke öleyim

Aslıhan’ım nerden geldi bileyim

Anlamaz oldu da anlamaz oldu
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ÜZÜYORSUN

Niçin beni üzüyorsun

Ela gözün süzüyorsun

Hurilere benziyorsun

Özü şirin al olunca

Çok sevindim ilginize

Hayran kaldım bilginize

Gelebilsem denginize

Sarı sazı çal olunca

Çok severim siz dostları

Size serdik bak postları

Muhabbette ver üstleri

Öze şirin bal olunca

Dağlarımda çiçek açar

Dört bir yana neşe saçar

Zalim zaman gelir geçer

Eda şirin hal olunca

Aslıhan der güleceğim

Zora göğüs gereceğim

Güzel günler göreceğim

Yeşil yaprak dal olunca
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ZORDA KALDIM

İçim sızlar yüzüm gülmez

Bu halimi kimse bilmez

Beden hasta uyku gelmez

Zorda kaldım zorda kaldım

Eser durur aşkın yeli

Eylemişsin beni deli

Paslanmıştır sazın teli

Zorda kaldım zorda kaldım

Bir ateş düştü özüme

Kanlar karışır gözüme

Şöyle bir bakın yüzüme

Zorda kaldım zorda kaldım

Neler geldi bu başıma

Kimse acımaz yaşıma

Zehir kattılar aşıma

Arda kaldım arda kaldım

Aslıhan der ne ağlarsın

Irmaklar gibi çağlarsın

Durmaz ciğerin dağlarsın

Darda kaldım darda kaldım
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ZELZELE

On yedi Ağustos doksan dokuzda

Yaraladı Marmara’yı zelzele.

Değirmen Deresi, Gölcük, Yalova,

Sıraladı Marmara’yı zelzele.

Sarı çiçek takınırdın Mehraplı,

Dağlarının başı dumanla kaplı,

Üst üste yığıldı dert bizde saklı,

Karaladı Marmara’yı zelzele.

İnsani yardıma Yunanlı uydu,

Bazı fırsatçılar vurgunlar vurdu,

Olan felaketi tüm dünya duydu,

Pareledi Marmara’yı zelzele.

Gelen yardımları eylediler pay,

Vay benim kara bahtım Marmara’m vay,

İzmit’in, İstanbul’un altında fay,

Araladı Marmara’yı zelzele.

Bütün umutlarım yerlere serdi,

Dünya ajansları haberi verdi,

Mehmetçik akutla görevde idi,

Turaladı Marmara’yı zelzele.

Aslıhan dünyada malı neylesin,

Bilim açıkladı herkes dinlesin,

Fırsat vermezler ki derdin söylesin,

Küreledi Marmara’yı zelzele.
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1951’de Çorum ili Sungurlu ilçesi Orta-
kışla Köyü’nde doğdu. Askerlik dönüşü 
Ankara’da çalışma hayatına başladı.

On on bir yaşlarında gördüğü bir rüyayla şiir 
yazmaya başlayan Aslıhak, küçük yaşlarda 

saz çalmayı da öğrenmiştir. 70’li yıllarda 15 

adet 45’lik plak, daha sonraki yıllarda ise 

20’ye yakın kaset çıkarmıştır. Yurt içi ve yurt 

dışı birçok konsere katılan şairin TRT reper-

tuarında kayıtlı eserleri vardır.

HAŞİMİ ASLIHAK    
(Haşimi)
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ÇORUM ELLERİ

Bülbül olan her an anar gülleri

Var olasın seni Çorum elleri

Susmaz konuşuyor ozan dilleri

Andıkça anayım Çorum elleri

Bağrından ozanlar çıkar gururlu

Canana can veren kazam Sungurlu

Bir pire yar oldum baba Mansurlu

Unutmasın beni Çorum elleri

Dertli Haşimiyim noldu nolunca

Vefasız bir yârin kulu olunca

Ne hoş olur dost dostunu bulunca

Unutamam seni Çorum elleri
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AYDINLIĞA YOLCULUK

Allah kullarına eyledi ihsan

Cahil kalır isen yazık suç olur

Tuttuğun koparır çalışan insan

Övünür toplumda başa taç olur

Zararı olur mu bilgili kulun

Yenilik getirin tekniği bulun

Dünya insanları gelin dost olun

Birlik olur ise elbet güç olur

Ulaşır menzile bilgi tutanlar

Kısalır uzamaz boş laf atanlar

Bir şey başaramaz tembel yatanlar

Yolu karanlıktır gözü şaş olur

Kin kibirle olmaz dostluğa varış

Ne güzel yurdumuz bak karış karış

İlime bilime tekniğe alış

Yenilik olmazsa ömür hiç olur

Arif ol mecliste gönülü yıkma

Öğün çalış güven hayattan bıkma

Tekniğin yok ise mindere çıkma

Sonra akibetin elbet tuş olur

Haşimi kesilmez duyulur sesi

Birliğe çağırdım bütün herkesi

Yolumuz bu Atatürk’ün ilkesi

Arif anlar ama gözü yaş olur
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TAŞA NE DERSİN

Feleğin sitemi beni güldürmez

Şu yarin attığı taşa ne dersin

Karganın yavrusu şahin öldürmez

Toy olup avlanan kuşa ne dersin

Benim için birdir ölenle doğan

Arısız petekten bal vermez kovan

Yediğim kuru ekmek acı soğan

Karganın gördüğü düşe ne dersin

Hani noldu bana yarim diyenim

Al yerine karaları giyenim

Oğul balıyıdı sevdiğim benim

Şimdi zehir olan aşa ne dersin

Aslıhak Haşimi Çorum elinde

Söylenir aşkımız elin dilinde

İbret aldım sargın azgın selinde

İçerimden gelen coşa ne dersin
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SEYREYLE

Güvendiğin dostu ince elekten

Ona sezdirmeden süz de seyreyle

Şikâyetçi olma kahpe felekten

Birkaç kalleş ile gez de seyreyle

Zevk alamam felek kara gününden

Bezen var mı şöhretinden şanından

Benim gibi âcizane canından

Biraz çile çekip gez de seyreyle

Can içinde saklar isen cananı

O can da tanırsan ehli irfanı

Dille tarif eder isen rahmanı

Cahilce bir nağme yaz da seyreyle

Haşimiyim işte bazı insanlar

Menfaate köle olmuş vicdanlar

Benim bu sözümden anlayan anlar

Bu bir muammadır çöz de seyreyle
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NE ÇIKAR

Kendi kıymetini bilmeyen canan

İrfan meclisine girse ne çıkar

Var mı benim gibi yarine yanan

Hakikat sırrına erse ne çıkar

Asar suratını yüzünü burur

Hatırlar kendini bir hayal kurur

Kişi bulmak için dolaşır durur

Âlemi kendinde bulsa ne çıkar

Gönül eylenir mi bahçe gülünen

Gerçek anlaşılmaz sözle dilinen

Derdini bölüşür yâdla elinen

Bahredip ummana dalsa ne çıkar

Üzülüp de durur yârin anası

Alaca görünür solsa kınası

Gönül incinirse viran binası

Arada bir selam salsa ne çıkar

Budala güzelin özü melame

Gerçeğidim destan oldum âleme

Âşık kalemini alsın eline

Haşimi sazını çalsa ne çıkar
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1951’de Çorum ili Alaca ilçasi Sincan 
Köyü’nde doğdu, çok küçük yaşta anne-
sini kaybetti. İlkokulu köyünde, ortaoku-

lu Alaca’da liseyi ise Rize’de Yapı sanat 
Enstitüsü’nde okudu. Evli ve üç çocuk babası 
olan şair, Alaca’da ikamet etmektedir. 

NECATİ YILMAZ    
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SEBEBİ SENSİN

Seni istemiyom beni arama

Merhem hiç olmadın zaten yarama

Ölürsem arkamdan sakın ağlama

Sevgisiz ölmemin sebebi sensin

İsyan ettim sana olan sevgime

Hiçbir şey vermedin benim elime

Nasıl kandım senin gibi zalime

Hayata küsmemin sebebi sensin

Sensiz hayatımdan usandım bıktım

Verdiğin o resme son defa baktım

İçimden dertlenip resmini yaktım

Böyle bir çilenin sebebi sensin

Neco Baba düştü ise bu derde

Oturup dert döker virane evde

Çektiğini ona geri versen de

Acılı hayatın sebebi sensin
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HUZUR EVİNDE

Kurulu düzenim bir evim vardı

Çocuklar büyüdü torunlar sardı

Ağzımdan salyalar durmaz akardı

İstenmeyen oldum kendi evimde

Çok yanıyom düştüğümüz bu hale

Çocuklarım olur sanmıştım kale

Beni örnek alın düştüm bu hale

Huzurum kalmadı kendi evimde

İhtiyarlık çöktü saçlar döküldü

Dişlerim de bitti hepsi söküldü

Yıllar gençliğimi aldı süpürdü

Kendime ev kurdum huzur evinde

Gençliğimi hatırladım ağladım

Ellerimi ellerime bağladım

Kimi görsem yardım diye yalvardım

Onları beklerdim huzur evinde

Yaşadığım yuvam yıkıldı gitti

Biraz ömrüm vardı hep birden bitti

Bütün çocuklarım beni terk etti

Yapayalnız kaldım huzur evinde

Ağzından salyalar dökülür yere

Üşüyüp başına takmışsın bere

Altına kaçırmışsın hem de kaç kere

Ömrün çürür gider huzur evinde
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İHTİYARLIK

Uykuya yatınca horlama başlar

Uzanmış gitmiştir o güzel kaşlar

Gözünden akıyor durmadan yaşlar

İhtiyarlık başa geldiği zaman

Ellerin titrer de duymaz kulağın

Titrer durur konuşurken dudağın

Solmuş bir güle döner yanağın

İhtiyarlık başa geldiği zaman

Yatak diken olur uykusu kaçar

Otururken birden uykuya dalar

Her geçen gün biraz benzi de solar

İhtiyarlık başa geldiği zaman

Kış gelince ısınamaz giyinir

İhtiyarlık hep böyledir bilinir

Dua et ki günahların silinir

Duaya ellerini açtığın zaman
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KAPI ÖNÜNDE

Sensizlik zor imiş yeni anladım

Akan sular gibi coştum çağladım

Yokluğunda hep oturup ağladım

Hareketsiz kaldım kapı önünde

Anahtarla kapımı açtığım zaman

Ortalık dağınık haller perişan

Evim ocağım da olmuşken viran

Seni hatırladım kapı önünde

Görünmez bir haldir başıma gelen

En son ben olurum inşallah gülen

Çiçekler de soldu hep yedi veren

Güllerim de soldu kapı önünde

Ekmek yemek nasıl bilemez oldum

Gram gram eridim günlerce soldum

Virane yurtlarda çok naçar kaldım

Her gün ağlar oldum kapı önünde

Bulaşık olmuşken çatalla kaşık

Divane olmuşum hep bana yazık

Dostlarım da atmış binlerce kazık

Bir dost arar oldum kapı önünde
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SÖYLEYEMEDİM

Kimselere diyemedim derdimi

Gıram gıram erittiler etimi

Hakir görüyorlar fakir halimi

Derdimi kimseye söyleyemedim

Hiç gülmedi bu âlemde yüzlerim

Kimseye geçmedi garip sözlerim

Bakar kör olunca iki gözlerim

Nankör insanları söyleyemedim

Bulamadım bir lokmacık ekmeği

Dostlarımdan yedim taşı tekmeyi

Boşa gitti bunca çile emeği

Attığı kazığı söyleyemedim

Kime dost dedimse arkamdan vurdu

Gülerek karşıma geçti oturdu

Yalan dolanlarla saraylar kurdu

İkiyüzlüleri söyleyemedim

Emmi dayı kardeş hepsi toplanır

Yağmur yağar akan sular bulanır

İyilikler ayaklarına dolanır

Akraba darbesin söyleyemedim
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1952 yılında Çorum ili Osmancık ilçesi Ayva 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 
Öğrenimini devam ettiremedi. Küçük yaş-
lardan itibaren içinde sazla sözü birleştirme 
hevesi doğdu. Askerlik görevinden sonra iki 

kaset çıkardı. Yerel ve ulusal televizyon ka-
nalları ile halk konserlerinde çalıp söyleme-
ye devam eden şair, evli ve üç çocuk babası 
olup işi sebebiyle hayatını Muğla’da devam 
ettirmektedir.

ABBAS BALCI    
(Abbasî)
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ERİTTİ ANAM

Acı haber geldi yine Çorum’dan

Dökülür mercanlar göz pınarımdan

Bitmiyor yollarım uzar bir yandan

Anamın acısı eritti beni

Hastaneye vardım anam yatıyo

Gözleri kapalı bana bakmıyo

Tuttum ellerinden kolu kalkmıyo

Anamın acısı eritti beni

Yıllarca gurbette hasretlik çektim

Ana hasretini içimde tuttum

Üç beş yılda bi yol sarılıp öptüm

Anamın acısı eritti beni

Abbasi’yim beni rüyada görmüş

Yavrum öldü diye dizini dövmüş

Üç gün üç gece de gözyaşı dökmüş

Anamın acısı eritti beni
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ŞAHADOĞRU ŞEKİP

Türkülere avaz oldun 

Âşıkların piri oldun

Ben kendimi sende buldum

Şahadoğru Şekip Baba

İşte geldik huzuruna

Gönül verdim mızrabına

Gül bıraktım mezarına

Şahadoğru Şekip Baba

Ölmedin ki yaşıyorsun

Şimdi bize bakıyorsun

Pınar olup akıyorsun

Şahadoğru Şekip Baba

Abbasi’yim yüreğimde 

Misafir ettin evinde

Öğüt vardı sohbetinde

Şahadoğru Şekip Baba
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Yirminci yüzyılda bir ozan vardı

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Beyninde dilinde bir nizam vardı

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Nice ozanlara önder olmuştu

Gönül bahçesinde güle konmuştu

Bütün insanlığa turab olmuştu

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Mahsuni Şerif’ten çok feyiz aldım

Gönül deryasında ummana daldım

Ölüm haberinde irkildim kaldım

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Almanya elinde buldu kör talih

Söz ile dil ile edemem tarif

Seni yüzyıllara taşısın tarih

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Berçenek’te doğdu yürüdü yaya

Saygısı insana sevgisi doğaya

Yolcudur bu Abbas derdi hep bana

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

Abbasi’yim ruhun şad olsun senin

Geleceğe ışık tutar eserin

Ozanlar olacak senin neferin

Adı Mahsuni’ydi soyadı Şerif

(17 Mayıs 2002 Almanya’da vefat eden Âşık Mahsuni Şerif’  
adına yazılan şiirdir.)

MAHSUNİ ŞERİF
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NE DE HOŞ OLDU

Yolum düştü bir gün geldim Soma’ya

Dostlarımı gördüm daldım rüyaya

Ekmek için çıkmış gelmiş buraya

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu

Uzun yıllar görmemiştim canları

Memleketten ayrı düşmüş yolları

Akmaz mola Çaybaşı’nın suları

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu

Çok eski bir dostum Duyguni gelmiş

Erenler yolunda deryaya dalmış

Gözlerine baktım hasreti varmış

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu

Sarıldım teyzeme gözleri güldü

Hastaymış biraz derdini yandı

Akşam ezanında namazın kıldı

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu

Servis bekler iken azot durakta

Bir el sallanıyor kaldım merakta

Şahin Üremiş’miş kaldım merakta

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu

Abbasi’yim özlemim var sıladan

Çok seneler geçti geldik Çorum’dan

Sizi görmek nasip oldu Soma’dan

Geçmişten söz ettik ne de hoş oldu
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PİŞTİM DE GELDİM

Bağladım dilimi yalan dolana

Rağbet etmem asla oyun bozana

Bu kuru bedeni attım kazana

Doksan derecede piştim de geldim

Çok itibar ettim ehli canlara

Adadım canımı Şahı Merdan’a

Aşkı muhabbetle düştüm yollara

Engel tanımadım aştım da geldim

Hünkâr Hacı Bektaş izinde yettim

Mürşitler yolunda yürüdüm gittim

Dedemin elinden bi dolu içtim

Gönül dergâhımı açtım da geldim

Dost Abbasi Ehlibeyt aşkına

Yardım eli uzat varsın düşküne

Sabır göster huzur gelsin küsküne

Eyyub’un sabrına erdim de geldim.
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1952 Yılında Çorum ili Sungurlu ilçesinde 
doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Çiftçilik ve 
hayvancılık gibi işlerde çalıştı. Babasının saz 
çalmasından, cemlerde zakirlik yapmasın-
dan, deyiş ve türküler söylemesinden etki-
lendi. Ayrıca ağabeyinin getirdiği Pir Sultan 
Abdal ve Yunus Emre’nin kitaplarını oku-

yarak ve bunlardan etkilenerek ilkokul yıl-

larından itibaren şiir yazmaya başladı. 1965 

yılında Ankara’ya göç etti. 2000 yılının Aralık 

ayında “İnsanlığa Yap Sen Hizmet Bilmez-

lerse Bilmesinler” adlı bir şiir kitabı yayım-

landıktan sonra Ozanlar Vakfı’na üye oldu. 

HAYDAR ŞAHİNDOKUYUCU     
(Dokuyucu)
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ÖZÜ GÜZEL ÇORUM’UN

Severim toprağım ilim ilçemi

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Gelsem de halkımın sorsam durumun

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Misafirperverdir bizim yöremiz

Çağla Budaközü coşsun deremiz

Nohut leblebisi meşhur yerimiz

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Memleketin yaşlı genci insanı

Yılma çalışmaktan övsün el seni

Posta olsun mutlu etsin yel seni

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Sungurlu ilçemde köyüm Kamışlı

Güneyin başı da yüksektir taşlı

Gencimiz yok köyde hepsi de yaşlı

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Hitit uygarlığın taşır toprağım

Eser rüzgâr ses çıkarır yaprağım

Yağsın yağmurlar da coş gönül bağım

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Sungurlu’da Çan saati durdu mu?

Belediye bakım yapıp kurdu mu?

Niye methetmeyim kendi yurdumu

Yeri güzel özü güzel Çorum’un

Ankara’ya aldırmadım nüfusum

Gülse yüzüm rast getirsin Hak işim

Dokuyucu gerçek olsa şu düşüm

Yeri güzel özü güzel Çorum’un
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SUNGURLU

Duydum Sungurlu’da felaket olmuş

Dereler almamış sel ile dolmuş

Köprüler yıkılmış taşıtlar kalmış

Yolları kapanmış, ağaç taş olmuş

Gök gürlemiş şimşek atmış yel ile

Sanki park bahçeyi biçmiş el ile 

Nice can hayvanı gitmiş sel ile

Dereler almamış tarla mil olmuş

Can dayanmaz Hak’tan gelen afata

Saçım diken diken oldu kafada

Millemiş buğdayı koymuş da dağda

Halkı korku sarmış evler su dolmuş

İnsanlık ders ala yolunu bile

Bülbül zarar vermez konduğu güle

Hak isterse dünya dönerdi çöle

Toprak sele gitmiş taş çakıl dolmuş

Oturduğum parkta gördüm zararı

Rabbim böyle kılmış o gün kararı

Kökünden devirmiş koca çınarı

Mahvolmuş park bahçe sel ile dolmuş

Çoban dağda hayvanları toplamış

Gökyüzünü kara duman kaplamış

Yaratıcı sevdiklerin saklamış

Dereleri taşmış bağ bahçe dolmuş

Dokuyucu üzülür olmuş afat

Sen verdin Mevla’mız bizlere sıfat

Yıkılmış minare kim kalmış sakat

Misket gibi dolu evlere dolmuş
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HACI BEKTAŞ

Hakikat içinde ilmin kapısı,

Açan Hacı Bektaş Veli değil mi?

İrfan mektebinin umut yapısı,

Kuran Hacı Bektaş Veli değil mi?

Nişabur şehrinde dünyaya gelen,

Ahmet Yesevi’yi doğmadan bilen,

Sevgiyi hak bilip insanda gören,

Sunan Hacı Bektaş Veli değil mi?

Suluca Höyük’e temelin atan,

İnsanı yüceltip cana can katan,

Din ırk ayırmadan bir gözde tutan,

Bakan Hacı Bektaş Veli değil mi?

Yunus buğday alıp nefes istemiş,

Her cümleyi satır satır süslemiş,

Tapduk’un yanında işe başlamış,

Salan Hacı Bektaş Veli değil mi?

Perde vardır insanların gözünde,

Hata yoktur pirimizin sözünde,

Keramet insanın kendi özünde,

Bulan Hacı Bektaş Veli değil mi?

Erenler öncüsü veliler başı,

Şahit tutmuş dağı toprağı taşı,

Cansız taşa binen ulu er kişi,

Süren Hacı Bektaş Veli değil mi?

Tapduk görmüş gizli sırrın nişanı,

Pirim tutmuş kaldırtırmış düşeni,

Mürit yaptı ilmi ile pişeni,

Öven Hacı Bektaş Veli değil mi?

Ölmeden önce de ölesin diyen,

Ceddinin hırkasın alıp da giyen,

Mana âleminde gaipten duyan,

Eren Hacı Bektaş Veli değil mi?
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GÖRDÜM

İnsanlığa önem verdim,

Sevgiyi insanda gördüm,

Selam verdim kanat gerdim,

Saygıyı insanda gördüm.

Kâinat var olmuş onda,

İnsan sıfatında donda,

Arşa direk olur onda,

Çağrıyı insanda gördüm.

Doğmadan yolunu çizen,

Rabbim ona vermiş özen,

Gönülden gönüle gezen,

Algıyı insanda gördüm.

Bin bir ismi vardır yüce,

Hak bizi erdirdi güce,

Kimi uzun kimi cüce,

Ezgiyi insanda gördüm.

Her kişi sığmaz kabına,

Dostluklar insin tabana,

Rahmet okuttur babana,

Maziyi insanda gördüm.

Çağırmadan duyana bak,

Seni dener görmezsin hak,

Yol içinde piş özün yak,

Deryayı insanda gördüm.

Dokuyucu candan cana,

Sevdiğimiz toprak ana,

Coşmayı çok görmen bana,

Ermeyi insanda gördüm.
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BAHAR GÜNÜ

Gülün canlar bahar geldi,

Koşmak geliyor içimden,

Toprak gülün aşka saldı,

Uçmak geliyor içimden.

Iğıl ığıl akan çaylar,

Günlerle geçiyor aylar,

Mavi berrak akan çaylar,

Geçmek geliyor içimden.

Kelebek kuşlar arılar,

Yıllar ömrümüz yarılar,

Etrafım sardı huriler,

Seçmek geliyor içimden.

Çayıra kurun masayı,

Yanıma koyun kasayı,

Gülle donatın masayı,

İçmek geliyor içimden.

Dokuyucu açar bahar,

Ömrümüz günlerle akar,

İnsana mis gibi kokar,

Coşmak geliyor içimden.
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1952’de Çorum ili Altınbaş (Elemin) 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, orta-
okul ve liseyi yatılı olarak Hasanoğlan Ata-
türk İlköğretmen Okulu’nda okudu. 1970’te 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na seçildi. 
1971’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümüne kaydoldu. 1975 yılında 
Fen Fakültesi’nden Kimyager, Yüksek Öğ-
retmen Okulu’ndan da Kimya Öğretmeni 
olarak mezun oldu. 

1976’da Hacettepe Üniversitesi’nde Lisan-
süstü Eğitime başladı. Aynı zamanda Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendis-
liği programına devam ederek 1977’de Yük-

sek Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. 
1982’de doktorasını bitirdikten sonra Cum-
huriyet Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak 
atandı. 1988’de araştırmalar yapmak üzere 
İngiltere Glasgow Üniversitesine gitti.

1999’da Gazi Üniversitesi Çorum Mühendis-
lik Fakültesinde göreve başladı. Çeşitli idari 
görevlerde bulundu. 2012 yılında bilimsel 
araştırmalar yapmak üzere ABD Ohio da 
Akron Üniversitesine gitti.

Evli ve iki iki çocuk babası olan Basan, 
Çorum’da ikamet etmektedir.

SATILMIŞ BASAN
(Eleminli Âşık Sadık)
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GÜZEL

Güzel seni sevdim ciğer yanıyor

Sen de sitem edip yakıverirsin

Seni görmeyince canım gidiyor

Sen de fırsat bilip alıverirsin

Canım feda olsun senin yoluna

Fazla zulüm etme garip  kuluna

Bazen de takarsın kolum koluna

Saracağım sanıp kaçıverirsin

Aman gülüm bu naz böyle çekilmez

Seni candan sevdim vazda geçilmez

Küsüp gitsem birde izin verilmez

Ben giderken koşup gülüverirsin

Sen de seviyorsun beni gönülden

O huylarını da almışsın gülden

Âşık Sadık farklı değil bülbülden

Nazlanıp, nazlanıp uçuverirsin
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ŞU DÜNYA

Şu dünyaya gözüm açtım açalı

Yoksulluktan başka bir şey görmedi

Emekleyip adım attım atalı

Taş değdi ayağa başka değmedi

Ana öldü, baba öldü, gül soldu

Her acı söz yüreğime dert oldu

İnsan idim insanlığım kayboldu

Her türlü sıfatlar bende denendi

Bu olmadı şunu olur sandılar

Türlü hileleri bana sundular

Bilmem nasıl hangi yerden buldular

Yine garip başa neler dolandı

Anam olsa beni sever okşardı

Babam olsa beni korur kollardı

Yarim olsa gurbete mi yollardı

Zalim gurbet elde bağrım dağlandı

Aşık Sadık bir çift göze vuruldun

Aşkın ateşinle yandın kavruldun

Kül olup da göklerinde savruldun

Vefasız onlara bakıp eğlendi
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YEĞENİM

Mektup yazmış idin geldi sıladan

Var olasın sağ olasın yeğenim

Elemin köyünden bizim diyardan

Haber ver yüreğim yandı yeğenim

Arpalıkta bağda, bizim bahçede

Susan bülbül cıvıldaşan serçede

Şu karşı dağlardan öte geçede

Bahar geldi gülen var mı yeğenim

Soğdu mola sapağanın suları

Tozdu mola köyümüzün yolları

Sordu mola Gülcihan’ın dilleri

Söyleyip de emmisini yeğenim

Aşık Sadık hasret kaldı sılaya

Belki iyi gelir benim yaraya

Gecikmeden mektup gönder buraya

Ağlatma bizleri güldür yeğenim
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YÂRİM

Akşamleyin karanlıklar basarken

Hıçkırığın geldi andın mı yârim?

Sen  sılada yollarıma bakarken

Yaşlı gözlerini sildin mi yârim?

Sen pancar mı kestin, bahçemi bozdun?

Attığım mektuba cevap mı yazdın?

Nerden aklına geldim, nasılda andın?

Ayrılınca gönlün oldu mu yârim?

Gözlerim yollarda gönlüm sılamda

Gündüz hayalimde gece rüyamda

Her Allah’ın günü yalnız odamda

Hep seni özledim bildin mi yârim?

Aşık Sadık ölse bile derdinden

Al kan  çıkar aşkın çıkmaz kalbinden

Doya, doya tadamadım sevginden

Ölesiye beni sevdin mi yârim?
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İPEĞE AĞIT

Her sabah ezanda gözüm açarım

Melik Gazi de sokaklara çıkarım

Sesin duydum sanıp geri bakarım

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Bunca zaman geçti haber çıkmıyor

Sağa sola sordum kimse bilmiyor

Öldü demeye de dilim varmıyor

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Ablalar haberi daha bilmiyor

Annen gece gündüz seni arıyor

Sen gittin gideli yüzü gülmüyor

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Bir gün ansızın çıkıp da gelseydin

Gelip de yine aramızda yatsaydın

Ölürsen de evimizde ölseydin

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Yine hastalanıp dönüp durdun mu?

Anneden babadan yardım umdun mu?

Yoksa bir köşede donup kaldın mı?

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Nere gitsek hemen özler koşardık

Bazen kızsak da her nazın çekerdik

Aramıza alır sever okşardık

Bize mi küskünsün niye gelmedin?

Sen giderken hiç mi kimse görmedi

Niçin bizi terk ettin aklım ermedi

Bizden başka kıymet bilen olmadı

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?

Aşık Sadık bağrın böyle yanacak

Sensiz zaman bilmem nasıl geçecek

İçimde bir umut var geri dönecek

Nerdesin İpeğim niye gelmedin?
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1953 yılında Çorum ili Lâçin ilçesi Narlı 
Beldesi’nde doğdu. İlkokulu köyünde ta-
mamladıktan sonra ortaokulu ve liseyi Ço-
rum Merkezde okudu. 

Şiirleri Çorum Hâkimiyet gazetesinde ya-
yımlandı. Emekli olduktan sonra “Şiirlerle 

Türk Atasözleri”, “Şiirlerle Özdeyişler”,  
“Şiirlerle İnsan Tasvirleri”, “Fıkralarla Ata-
sözleri” ve “Şiirlerle Türkçe Deyimler” isimli 
kitapları yayımlandı. Evli ve dört çocuk ba-
basıdır. Memur emeklisidir.

BEKİR SAĞIR
(Âşık Bekir)   
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ÇORUM’DA

Milönü semtinde kalesi vardır,

Dört bin yıllık tarih, kokar Çorum’da.

Merkezinde saat kulesi vardır,

Her yöne dönüktür, bakar Çorum’da.

Her savaşta, şehit olmuş erleri,

Halkı çok çalışmış, dökmüş terleri,

Alacahöyük’te ören yerleri,

Tarihi eserler, çıkar Çorum’da.

Hattuşa Çorum’a tarihi tapu,

Tarihin izidir her türlü yapı,

Ören yerindeki Aslanlı Kapı,

Bizi Boğazköy’e çeker Çorum’da.

Yazılı Kaya’yı gelin görelim,

Kendimizi bir tarihe verelim,

Boğazköy’ün müzesine girelim,

Tarihin izleri kokar Çorum’da.

Ortaköy-İncesu Kanyon başları,

Kayalarda kabartmalı taşları,

Çekerek Çayı’nda türlü kuşları,

“Hoş geldin “ der gibi, bakar Çorum’da.

İskilip’te ayakkabı pazarı,

Kale eteğinde kral mezarı,

Laçin’de Kapılı Kaya üzeri,

Türlü türlü tarih, kokar Çorum’da.

Kargı’daki Eğin önü Yaylası,

Eteğinde türlü pirinç tarlası,

Yemyeşildir Osmancık’ın ovası,

Kızılırmak coşar, akar Çorum’da.

Aşık Bekir der ki sözümüz baldır,

Kalbimiz açıktır, gönlümüz yoldur,

Şu bizim Narlı’nın nohutu boldur,

Misket leblebiler kokar Çorum’da.
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ŞU FANİ DÜNYA

Âlem’i Ervah’tan dünyaya geldik,

Velilere göre derstir bu dünya.

Çocuktuk büyüdük, kemale erdik,

Zarilere göre iştir bu dünya.

Yoksullara göre çile kanyonu,

Zenginlere göre uçuş balonu,

Bilginlere göre sınav salonu,

Delilere göre boştur bu dünya.

Fakirin sırtında çoktur cefası,

Çileyle doludur, yoktur sefası,

Cahilin gözünde oyun sahası,

Ehillere göre kurstur bu dünya.

Dilenciye ekmek, tahin yediriri,

Yalancıya karpuz, kavun yedirir,

Dolancıya keçi, koyun yedirir,

Gafillere göre; terstir bu dünya.

Tamahkâr gözünde ebedi tapu,

Ermişin gözünde bir geçit kapı,

Berduşun gözünde meyhane küpü,

Cahillere göre hoştur bu dünya.

Âşık Bekir der ki; hayat bir derstir,

Ehile doludur, deliye boştur,

Âlime ibrettir, cahile hoştur,

Ölülere göre düştür bu dünya.
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FİTNELERE MEYDAN
VEREN İKİ SÖZ

Halkımızı bozan fitne söz vardır;

Birisi “Bana ne” biri “sana ne?”

Yüreğimi yakan;  iki köz vardır;

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”

Fesatçıya meydan verip şişiren,

Cahilleri; sağa, sola şaşıran,

Bu milleti birbirine düşüren,

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”

“Adam sen de” deyip, fitne getiren,

Bencillik tohumu ekip, bitiren,

Hürriyeti istismara götüren,

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”

Özgürlüğü ayrılığa çeviren,

Nerde birlik varsa; onu deviren,

Gafilleri fitne ile ayıran,

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”

Masum hoşgörüyü, hüsran ettiren,

Zalimi azdırıp, isyan ettiren,

Halkı birbirine düşman ettiren,

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”

Âşık Bekir der ki; içimi yakan,

Rezalet getirip leş gibi kokan,

Nice haneleri hüsrana sokan,

Birisi; “Bana ne” biri “sana ne?”
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ÖZLEDİK

Koyunları sattık, şehirli olduk,

Yaylamızı, dağımızı özledik.

Depresyona girdik, sarardık, solduk,

Tarlamızı, bağımızı özledik.

Her biri, bir yerden gelmiş şehre,

Soymak için bakıyorlar gafile,

Kirli gazdan hava dönmüş zehire,

Sılamızı, köyümüzü özledik.

Komşular var; bize uzaktan bakar,

Çarşıda görünce tanıdık çıkar,

Bu soğukluk bizi zindana sokar,

Anamızı, soyumuzu özledik.

İçimizde hasret figan oluyor,

Fakirin içinde çıban oluyor,

Köyden gelen mağrur, yaban oluyor,

Halamızı, dayımızı özledik.

Yüksek katlar ruhumuzu sıkıyor,

Akan sular çok pahalı akıyor,

İçtiğimiz suda klor kokuyor,

Meramızı, suyumuzu özledik.

Âşık Bekir der ki çiçekler sahte,

İçi şeker dolu, petekler sahte,

“Seviyorum” diyen dudaklar sahte,

Sılamızı, köyümüzü özledik.
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İNSANLIĞIN ÜÇ
DÜŞMANI

İnsanları birbirinden ayıran,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Fikrimizi başımızdan ayıran,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Aradaki eşitliği kaldıran,

Kalplerdeki insanlığı öldüren,

Yüreklere düşmanlığı dolduran,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Evladı babaya isyan ettiren,

Kardeşi kardeşe düşman ettiren,

Yuvaları yıkan, hüsran ettiren,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Bencilleri psikopat yaptıran,

Gurura kaptırıp yoldan saptıran,

Gönlünü, aklını nefse taptıran,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Ortalıktan sükûneti kaldırtan,

Magandayı azdırıp da çıldırtan,

Hedefsiz kurşuna adam öldürten,

Biri kibir, biri haset, biri kin.

Aşık Bekir der ki; bizi şaşıran,

Irkçılığı körükleyip şişiren,

Müslümanı birbirine düşüren,

Biri kibir, biri haset, biri kin.
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1954 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi Murat-
kolu Köyü’nde doğdu. Tahsilini burada ta-
mamlayan şair ortaokul yıllarından bu yana 

şiir yazmaktadır. Şiirleri çeşitli internet sitele-
ri ile gazete ve mecmualarda yayımlanmıştır.

DOĞAN İNCEL   
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SENİ DİLENDİM

Geceler tükenip şafak sökerken 

El açtım mevladan seni dilendim 

Arz aleme kısmetleri dökerken 

Dil açtım Mevla’dan seni diledim 

Seherde dilenen dilekler olur 

Dualar koşulsuz yerini bulur 

Melekler omzunda şahidin olur 

Kol açtım Mevla’dan seni diledim 

Ağarırken şafak sökerken gurup 

Sıtkıyla çagırdım divana durup 

Sağıma soluma başımı vurup 

Gül açtım Mevla’dan seni diledim 

Diz çöktüm darına boynumu büktüm 

Ağladım didemden yaşları döktüm 

Bin secde ederek eşiğin öptüm 

Sel açtım Mevla’dan seni diledim 

Aylardan mübarek ramazan şehri 

Gel gör yüreğime koyduğun zehri 

Gün değil ay değil yıllardan beri 

Yol açtım Mevla’dan seni diledim 

Kalmadı mevlayla aramda perde 

Kor ne imiş bak gör içime gir de 

Kereb-i Gazinin yattığı yerde 

El açtım Mevla’dan seni diledim 

Gül açtım Mevla’mdan seni diledim
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YANARIM

Mutluluk bir Leyla ben Mecnun oldum 

Çöllerde kum gibi savruldum durdum 

Bir ömür bitirdim acep ne buldum 

Boşa geçmiş yıllarıma yanarım. 

Bu bahtı gün gelir açılır sandım. 

Hayale aldandım hayale kandım 

Hayat rüya imiş artık uyandım 

Boşa geçmiş yıllarıma yanarım 

Sevda yollarında çektim çok çile 

Kaderle çarpıştım düşmedim dile 

Vefasız duygusuz dostlarla hele 

Boşa geçmiş yıllarıma yanarım. 

Kayıp ettim anam ben bu savaşı 

Hayat temelimin oynadı taşı 

Bunca yıl verdiği acı göz yaşı 

Boşa geçmiş yıllarıma yanarım. 

Boşa gelip boşa geçmiş ömürüm 

Bir lahza cıkmış dünüm bu günüm 

Doğanımın rüyasıymış gördüğüm 

Heder olan yıllarıma yanarım.
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DÖN GAYLI

Yanardağ gibiyim lav dolu içim 

Patlamaya ramak kaldı dön gaylı 

Bu kaçıncı terki diyar edişin. 

Tutunacak dal mı kaldı dön gaylı. 

Ayrılığa dayanmıyo yüreğim 

Sensiz zindanlarda hücrelerdeyim 

Hasretinle gün gün erimekteyim 

Dayanmaya hal mı kaldı dön gaylı 

Bu gün yarın derken yıllar tükendi 

Derdimin üstüne dertler eklendi 

Ömrüm son demine geldi diklendi 

Gidilecek yol mu kaldı dön gaylı. 

Yeter be gözümün güferi nuru 

Gel söndür içimde ateşi koru 

Bu kadar çileyi bu kadar zoru 

Yüklenecek kul mu kaldı dön gaylı 

Arılarım terk eyledi kovanım 

Soranım kalmadı ahvalim halım 

Tatsızım tuzsuzum sensiz yavanım 

Tadılacak bal mı kaldı dön gaylı. 

Üç metrelik bezim kaldı giyecek 

Su zehirim oldu zıkkım yiyecek 

Sadık dostla aramıza girecek 

Doğanıma yar mı kaldı dön gaylı
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DELİ GÖNLÜM

VAZGEÇ

-- 

Bu yaşta bu yükü kaldıramazsın 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Hayalle kendini kandıramazsın 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Nene gerek senin sevmek sevilmek 

Ağlamak var iken hakkın mı gülmek 

Sana düşen sana dur diyebilmek 

Vaz geç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Zaten sevenlerin sonu hicranmış 

Her seven gönülün yarası varmış 

Nerdesin ömrüyün neresi kalmış 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Hele düşün karar verme biraz dur 

Girersen bu yola dönüşü zordur 

Menzile varmadan ömrün son bulur 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Zarar görür bu sevdadan cananın 

Faydası olmaz ki pişman olmanın 

Kışa döner bahar görmez dağların 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm 

Gitse de zoruna gitse ağrına 

Hasret mızrağını sapla bağrına 

Yakışan bu ise kul Doğanıma 

Vazgeç bu sevdadan gel deli gönlüm
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BEN DE SENİ
SEVİYORUM
DESEYDİN

Gönlüm şenlenirdi başım dönerdi 

Bende seni seviyorum deseydin 

İçimdeki sızım inan dinerdi 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Bil dünya dururdu güneş doğmazdı 

Ay batmazdı gece güne varmazdı 

Ecel konaklardı ölüm olmazdı 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Bu kadar mı zordu söylemek bunu 

Söylesen olmazdı dünyanın sonu 

Gelirdim yanına katlardım yolu 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Gökteki buluttan yağmur sagardım 

Dua olur üzerine ağardım 

Yıldızları yıldızlara bağlardım 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Dinerdi gönlümün ahı feryadı 

Ömrüm mutluluğu bine katlardı 

Böyle mi olurdu hayatın tadı 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Sekiz hece azgında mı kururdu 

Deyi versen hayatım kurtulurdu 

Doğanıma düğün bayram olurdu 

Ben de seni seviyorum deseydin 

Ben de seni özlüyorum deseydin.
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1954 yılında Çorum ili Sungurlu ilçe-
si Mehmetbeyli Köyü’nde doğdu. Ailesi 
Horasan’dan Kars’a daha sonra da buraya 
taşınmıştır. Gençlik yıllarında babasının ya-
nında tarım ve hayvancılık işleriyle uğraştı. 
Askerlik dönüşü, işlerin tamamı kendisine 
kalan Karslı, köyünde uzun süre muhtarlık 
yapmıştır. 1986 yılında Ziraat Odası Baş-

kanlığına seçildi. 16 yaşında şiir yazmaya 
başladı.  Şiirlerinden bir kısmı çeşitli yayın 
organlarında yayımlandı. Halkın Dilinden 
Gönül Telinden ve Yakarış adlı şiir kitapları 
bulunmaktadır. Birçok şiiri bestelenmiş olan 
Karslı, şiirlerinde Can Dursun mahlasını kul-
lanmaktadır.

DURSUN KARSLI
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ÖZ AĞLADI

Hüsn-ü cemâlin görünce

Dilim durdu söz ağladı

Gül utandı yar gülünce

Hicabından tez ağladı

Bu ne haldir bilemedim

Hali nedir soramadım

Sevdim ya ben gülemedim

Hüzünlendi göz ağladı

Sevdasın gönlüme ektim

Üstüne gözyaşım döktüm

Ta yürekten bir ah çektim

Doksan dokuz yüz ağladı

Can Dursun’um aşka düştüm

Sevgi ocağında piştim

Yar ile tenha buluştum

Muhabbetten öz ağladı
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UTANIN
(Gerçeği söyleyen dede ve hocaları tenzih ederim)

İslam’ın içine fitne sokanlar

Utanın be dede hoca utanın

İkilikten nema alıp yutanlar 

Utanın be dede hoca utanın

Aslımız topraktır babamız Âdem

Ruhumuz  ol haktan hep aynı maden

Araya ikilik koymanız neden

Utanın be dede hoca utanın

Sizler bu yetkiyi kimden aldınız

Asırlardır el öptürüp durdunuz

Bu milleti yüreğinden böldünüz

Utanın be dede hoca utanın

İkilikten insan nasibin almaz

Ehlibeyt sevmeden hakka varılmaz

Kim demiş ki Ali namazın kılmaz

Utanın be dede hoca utanın

Araya sokarak kini nefreti

Ayrılığa sevk ettiniz milleti

Bölünür mü Muhammed’in ümmeti

Utanın be dede hoca utanın

Nefsin arzusuna eyleme meyil

İslam bir bütündür özüne eğil

İkilik fitnelik bizimle değil

Utanın be dede hoca utanın

Ol şahım Ali’dir ilmin kapusu

Muhammet’le mühürlüdür tapusu

Müslüman’dır hak diyenin hepsi

Utanın be dede hoca utanın

Benlik hırkasını no’lur giymeyin

Sevgiliyle aramıza girmeyin

Bu milleti saf yerine koymayın

Utanın be dede hoca utanın

Kırkların ceminde dolumuz birdir

Ol hakka bağlıyız ulumuz birdir

Muhammed Ali’de yolumuz birdir

Utanın be dede hoca utanın

Sorsam nedir ehlibeytin mezhebi

Onlar çıkar için yapmaz hesabı

Allah dedik olduk insan kasabı

Utanın be dede hoca utanın

Emevî ağzıyla fetva vererek

Hakikatten uzaklaştık giderek

İblis seyrediyor bizi gülerek

Utanın be dede hoca utanın

Can Dursun’um der ki beni Adem’im

Hakkın ocağında pişti bedenim

Alevi Sünni’si hepside benim

Utanın be dede hoca utanın
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TÜRKİYE’M

Kutsal sayılan asker ocağını

Söndürmeye çalışan var Türkiye’m

Cumhuriyet özgürlüğün sesini

Sindirmeye çalışan var Türkiye’m

Söz eden kalmadı iffetten ardan

Mevlam bu milleti kurtarsın dardan

Okyanus ötesi uzak diyardan

İşimize karışan var Türkiye’m

Terör dağda değil meclise girdi

Kürdistan endeksli grubun kurdu

Devlet güçlerine tokatın vurdu

Bu düzene alışan var Türkiye’m

Türklük rafa kalktı özler bozuldu

Tarihe bir bakan gözler bozuldu

Fikirler yozlaştı sözler bozuldu

El ağzıynan konuşan var Türkiye’m

Hainler kol gezer güzel yurdumda

Bu vatanı böldürmenin derdinde

Gizli gizli kapıların ardında

Teröristle buluşan var Türkiye’m

Bu yurt bizim kardeş nereye gidem

Derdimi millete şikâyet edem

Asırlardır benliğime küfreden

Ermeniyle barışan var Türkiye’m 

Can Dursun’um der ki baskılar niçin

Vatanı sevmek mi şu benim suçum

Türklüğü yasadan kaldırmak için

Birbiriyle yarışan var Türkiye’m
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SEN VARSIN

İnsanlığın mektebini okudum

Elif lemin yazışında sen varsın

Ben sevdanı yüreğime dokudum

İlmek ilmek nakışında sen varsın

Sevgi hoşgörüdür gönlüm ameli

Doğruluktur insanlığın temeli

Resulü Muhammed pirimdir Ali

Zülfikar’ı takışında sen varsın

Aşk denilen meyil vermez şöhrete

Uzak durur kibir ile nefrete

Şirin için dağ deldirdin Ferhat’a

Balyozunu çakışında sen varsın

Kanber Arzu için oldu harâmî

Âşıklarda adet midir töre mi

Aslı diye kül eyledin keremi

Alev alıp yakışında sen varsın

İsmini andıkça duyarım hazzı

Sürçü lisan eder dil bazı bazı

İrem bahçesinde bülbül avazı

Gonca güle bakışında sen varsın

El hak diyip özüm hakka bağladım

Aşkın ile güler aşkla ağlarım

Sevda deryasına doldum çağlarım

Irmağımın akışında sen varsın

Sevdan Can Dursun’a veriyor onur

Sevgisiz gönülde kin nefret olur

Ezelden ebede yol alır ömür

Düzlüğünde yokuşunda sen varsın
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YAKARIŞ

Bizleri topraktan yaratan Allah

Akılla fikirle donatan Allah

Birsin ve yücesin elhamdülillah

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Elesti bezminden ta ki bu yana

İnandık Resul’e hem de Kuran’a

El bağlayıp geldik durduk divana

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Nefisle baş başa bırakma bizi

Hayvanlar aç gezer meleşir kuzu

Açlığa dayanmaz canların özü

Rahmetin esirgeme Yarabbi

Yerdeki böcekler gökteki kuşlar

Su diye inliyor malum ki açlar

Aç kalan nefisler feryada başlar

Rahmetin esirgeme Yarabbi

Biz insanlar bir çareyiz beşeriz

Olur, olmaz hatalara düşeriz

Ekmeksiz susuz nasıl yaşarız

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Balığın karnında âdem gezdirdin

Nuh nebinin gemisini yüzdürdün

İbrahim’in ateşini söndürdün

Bizlere rahmetini gönder Yarabbi

Süleyman’ı konuşturdun kuş ile

Göster cemalini hayal düş ile

Yağmur gönder tüm canları hoş eyle

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Cümle canlı mahlûkata aş için

Ol Yakub’un gözündeki yaş için

Kerbela’da Şah Hüseyn başı için

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Susuzluktan canlar döndü şaşkına

Mevla yardım eder derler düşküne

Şahım Ali Murtaza’nın aşkına

Rahmetini esirgeme Yarabbi

İkrarında durdu İbrahim Halil

Sana kurban olan oğlu İsmail

Varlığına her an Kuran’dır delil

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Babamız Âdem’dir hem de peygamber

Sana yar olmakta o idi önder

Muhammed aşkına bir damla gönder

Rahmetini esirgeme Yarabbi

Can Dursun’um aciz kullar perişan

Affına sığınır haddini aşan

Bağışlamak hep şanına yakışan

Rahmetini esirgeme Yarabbi
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1954 yılında Çorum ili Mecitözü ilçesi Yuka-
rı Körücek Köyü’nde doğdu. Gençlik yılları 
köyde geçti. Kısa bir süre Atatürk Orman 
Çiftliğinde çalıştıktan sonra 1984 yılında işçi 
olarak Çorum Karayolları Şube Şefliği’nde 
işe başladı. 2005 yılında aynı yerden emekli 

oldu.  Evli ve iki çocuk babasıdır. 2006 yılında 
Aydın Didim’e yerleşti. 

Bağlama çalan ve Uçaroğlu mahlasını kulla-
nan Uçar’ın yayımlanmamış çok sayıda şiiri 
vardır.

FAZLI UÇAR
(Uçaroğlu)
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ÇORUM

Karış karış Çorum ilin gezersek

Gezemezsem ben o güne yanarım

Köyüm semtim uzak diye gitmesek

Vazgeçip de gitmediğime yanarım

Kırklar diyorlar suları coşar

Her gören insanın tebdili şaşar

Yaz olur çayırlar insanla taşar

Körücek’ten geçmediğime yanarım

Hamamözü şura yakındır yakın

Mecitözü kaza Beke’ye bakın

Çatak çok değişti oradan sakın

Pikniğini yapmadığıma yanarım

Meşeler yeşerir çiğdemler solar

Göletin her tarafı insanla dolar

Alıçlı Ahlatlı güzel bir yol var

O yollardan geçmediğime yanarım

Bahar gelir mantarları seçmezsen

Haydar Ali’nin suyundan içmezsen

Kırklar Dağı’nın doruğuna çıkmazsan

Çıkamazsam ben o güne yanarım

Elvan Çelebi’den geçerse yolum

Her yandan kırıldı kanadım kolum

Acaba ne olur şu benim sonum

Bilemezsem ben o güne yanarım

Uçaroğlu ömrüm geçer vah ile

Kırşehir’de Hacı Bektaş Şah ile

Üç beş kişi götürürler sal ile

Gidemezsem işte ona yanarım
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YA RABBİ

Temennim budur Kadir Mevla’dan

Ne verirsen hayırlı ver ya Rabbi,

Yaren olsun, yoldaş olsun, eş olsun

Ne verirsen hayırlı ver ya Rabbi.

Sitemim olmasın kusura kalma

Kendimi şikayet ediyom sanma

Sana yalvarıyom boşa çıkarma

En iyisin sen bilirsin ya Rabbi.

Bir zaman yoksulluk yetti canıma

Bu dertler de ordan kaldı yanıma

Yine sığınırım yüksek şanına

Emeklerim boşa verme ya Rabbi.

Nasip verdin, ekmek verdin, iş verdin

İki yavru, ela gözlü eş verdin

Üstüne de türlü türlü dert verdin

Ağır geldi çekemiyom ya Rabbi

Darda koyma aydınlık et sonumu

Kırma artık kanadımı kolumu

Yine de bağışla Uçaroğlu’nu

Ne dedimse sen affeyle ya Rabbi
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GARDAŞIM

Yıllar yılı değişmeyen aynısı

Hamam yandı tası kaldı gardaşım

Gelen etmez gidenlerin yarısı

Amblem gitti süsü kaldı gardaşım

Bir zaman muhteşem uyuttu bizi

Yalanlar paketler hep dizi dizi

Ne acı günler gördük, gider mi izi

Yıllar geçti yası kaldı gardaşım

Uzun yıllar meydanlarda esti kırat

Cılkı çıktı siyasetin vermiyor tat

Bir kıyakla ömür boyu yan gel yat

Vekil gitti kıyak kaldı gardaşım

Arı soktu, öldürdü hep kendini

Veremedi hiçbir oyun dengini

Yenerler orta direğin fendini

Direk gitti çapı kaldı gardaşım

Hani kurt var idi, hani ya kuşum

Hani ya sarışın, hani ya koçum

İyi düşünmedik, bu idi suçum

Hesap bitmez tapu kaldı gardaşım

Ampul yandı sönmez gibi duruyor

Ufak tefek her gün bize vuruyor

Uçaroğlu ne olacak soruyor

Ayvayı yedik sapı kaldı gardaşım
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DELİYE DÖNDÜM

Ne eyledim erken gülüm soldurdun

Sonbaharda dökülen yaprağa döndüm

Bedenime türlü dertler doldurdun

Yaşarken sanki bir ölüye döndüm

Kimsesiz kaldım garip bir kul gibi

Estirdin bağrıma acı yel gibi

Kuru ağaçta tek kalan dal gibi

Salanlı salanlı deliye döndüm

Çok dertliyim kimseler beni bilmez

Anlaşıldı kara yazı silinmez

Ne gelir garip başıma bilinmez

Mecnun’un misali Leyla’ya döndüm

Benim bu derdimi kimler bilecek

Kimi ağlayacak kimi gülecek

En son yolum Körücek’te bitecek

Toz duman bürümüş yollara döndüm

Söyle ne olacak bizim sonumuz

Ara uzak birleşmiyo yolumuz

Derdimiz çok sarılmıyo yaramız

Sanki dikiş tutmaz yamaya döndüm

Uçaroğlu koca çınar yıkıldı

Daha bu yaşımda belim büküldü

Akılsız başta saç kalmaz döküldü

Kurumuş yapraksız dallara döndüm



286

BENİM SONUM

Bir ömür geçer böylece

Ne olacak benim sonum

Çok dert almışım gizlice

Nasıl olur benim sonum

Dert üstüne dert gelirmiş

Derdi çekenler bilirmiş

Felek sinsice gülermiş

Ne olacak benim sonum

Dediler ki yaşın elli

Zaten şu halinden belli

Bir köşede otur gayri

Nasıl olur benim sonum

Atlet yırtık çorap sökük

Her tarafım dökük dökük

Perişanım belim bükük

Nice olur benim sonum

İçimi döktüm kaleme

Anlatıyom her gelene

Gülmek mi senin neyine

Ne olacak benim sonum

Uçaroğlu yazma boşa

Daha neler gelir başa

Yaşamak buysa da yaşa

Nasıl olur benim sonum
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1954 yılında Çorum ili Mislerovacığı 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, Or-
taokulu, Öğretmen Okulunu ve Eğitim 
Enstitüsü’nü Çorum’da okudu. 1979 yılın-

da başladığı öğretmenlik mesleğini değişik 
yerlerde 27 yıl sürdürdükten sonra 2006’da 
emekli oldu. Halen Çorum’da ikamet etmek-
tedir.

İLHAMİ ÖRTEN
(İlhami)
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SEFİL ÇIRAKMAN

Yoksulluk akraba, dost olmuş ona

Ömrünce gülmedi Sefil Çırakman

Hastalık bırakmaz yapışmaz cana

Huzurlu olmadı sefil çırakman

İşkenceler gördü, zindanlar gördü

Zindanlarda masum insanlar gördü

Zulme direnen ne canlar gördü

Oyuna gelmedi sefil çırakman

Bir gecekondu tüm mal varlığı

Hep devam ederdi eli darlığı

Ömrünü bitirdi geçim zorluğu

Beyhude ölmedi sefil çırakman

Laik idi ileriyi görürdü

Haksızlığa karşı önde yürürdü

Temmuz’da dağını duman bürürdü

Havaya yelmedi sefil çırakman

İlhami’ye vefasızlık etmedi

Haksıza direndi, gücü yetmedi

Hakka yürüdü de derdi bitmedi

Mutluluk bilmedi sefil çırakman
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NASRETTİN HOCA

Akşehr’in Hortu Köyü’nde

Doğdu Nasrettin Hoca

Kötülükleri suyunda

Boğdu Nasrettin Hoca

Bizi dünyaya tanıttı

Tüm insanlığa umuttu

Rahmetle dolu buluttu

Yağdı Nasrettin Hoca

İpe un serdi bazen

Bazen doğururdu kazan

Bitiremez onu yazan

Çağdı Nasrettin Hoca

Ters bindi eşek sırtına

Neşe getirdi yurduna

Umutsuz, garip ardına

Dağdı Nasrettin Hoca

Düşündürerek güldürmek

Haksıza haddin bildirmek

Tabuttan başın kaldırmak

Sağdı Nasrettin Hoca

Söz söylerdi sırasında

Altı yüzyıl şurasında

Kuşakların arasında

Bağdı Nasrettin hoca

Düşündüren tatlı dilli

Hoş gönüllü cömert elli

Laleli, sümbüllü, güllü

Bağdı Nasrettin Hoca

Bu dünyanın direğine

Düğünlerin böreğine

İlhami’nin yüreğine

Sığdı Nasrettin Hoca
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OZANLAR

Yedi iklim dört köşeden Çorum’a

Birer birer derildiler ozanlar

Gerek bırakmadan hiçbir yoruma

Halkımızca soruldular ozanlar

Kimi sağda kaldı kimi solda

Birlik beraberlik için bu yolda

Kardeşçe söylerler, hepsi kol kolda

Halka rehber görüldüler ozanlar

Nice uzak tarihlerden geldiler

Bazen hüzünlendi, bazen güldüler

Hak uğruna kelle verip öldüler

İlden ile sürüldüler ozanlar

İlhami’de ozanların çırağı

Ozanlar söndürmez yanan çerağı

İnsanlar güldürür, yeri durağı

Hak yolunda gerildiler ozanlar
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KADINLARIMIZ

Elleri nasırlı gözleri yaşlı

Yolları dikenli, tarlası taşlı

Gönülleri gamlı, belalı başlı

Dertleri sıralı kadınlarımız

Gelinden, oğlundan, kocadan çeker

Damadı, öz kızı ömrünü söker

Elin arı der de, boynunu büker

Yüreği yaralı kadınlarımız

Gurbet ele gönderirde eşini

Yokluk çaresizlik döker dişini

Törelerde bırakmaz ki peşini

Avcıya maraldır kadınlarımız

Bir bebek karnında biri kucakta

Bazen taş kaynatır yanmaz ocakta

Dayanacak gücü yoktur bacakta

Başları sarılı kadınlarımız

Öküz ölür koşulurlar yerine

Acımazlar döktükleri terine

Ömrü biter, hep yerine, yerine

Olmazlar oralı kadınlarımız

İlhami biter mi kadının işi

Hele de genç iken ölürse eşi

Ocağı kararır, yanmaz ateşi

Bahtları karalı kadınlarımız
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NEŞET ERTAŞ USTA’ya

Bugün efkârdayım, gamdayım yine

Usta türküleri öksüz bıraktın

Tutuştu yürekler kavruldu sine

Usta türküleri öksüz bıraktın

Kırşehir’de filizlendin, yetiştin

Yoklukla dertlendin, gurbetle piştin

Herkesçe sevildin, hakka kavuştun

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Perdeler seslenmez, yastadır teller

Gamlıdır gönüller, suskundur diller

Deli, deli mızrap vurmuyor eller,

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Tellerin hem bozlak, hem semah çaldı

Dinleyen canları sevdaya saldı

Halkına mirasın türküler kaldı

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Nice güzel deyişlere ses verdin

Tadına doyulma bir heves verdin

Öksüze, garibe bin heves verdin

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Orda eşitlendin ağayla, beyle

Muharrem ustaya bir selam söyle

Hacı taşan ile muhabbet eyle

Usta türküleri öksüz bıraktın

Ayaklar turabı, gönül sultanı

Kırmadın gönülü, üzmedin canı

Nerde Mahsuni’miz, Pir Sultan hanı

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Gönül dağı boran, kış oldu yine

Gözler bulutlandı,  yaş oldu yine

Lokma boğazımda taş oldu yine

Usta türküleri öksüz bıraktın

Garip oldu adın bir bahtı kara

Düşürdün gönlünü hep ahu zara

Vasvettin güzeli kaşları kara

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Coşkun çaldın bağlamayı inlettin

Bağlamayı cümle âleme dinlettin

Kemikleri sızlattın kulak çınlattın

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Anlatmakla bitmez Neşat Ertaş’ım

Senin için aktı bugün gözyaşım

Şimdi melul mahzun toprağım taşım

Usta, türküleri öksüz bıraktın

Kimler, türküleri böyle çaldı ki!

Kimler yaşıyorken murat aldı ki!

İlhami, dünyada kime kaldı ki!

Usta, türküleri yetim bıraktın
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1954 yılında Artvin ili Şavşat ilçesi Yavuz 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde oku-
duktan sonra ortaöğrenimini Şavşat’ta 
tamamladı. 1977’de polis oldu. İstanbul, 
Malatya ve Çorum’da görev yaptı. 1997’de 
Çorum’da emekli oldu. Evli, üç çocuk baba-
sıdır.

1993 yılında eşi kansere yakalanınca sıkın-
tılarını şiirle dile getirmeye başladı. Yirmi 
yıldır Çorum’da ikamet eden İnce’nin Güzel 
Türkiye’m ve Özledim adlarında iki şiir kita-
bı yayımlanmıştır. 

NİHAT İNCE 
(Nihat)
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BİR BİR

Dereyi görmeden paçayı sıvama

Haksızlık yapıpta elini ovma

Yardım isteyeni kapından kovma

Gerçeği bileceksin sen de bir bir

Haksız yere insan ahı almayın

Okuyup yazmadan geri kalmayın

Dibi görünmeyen göle dalmayın

Doğruyu göreceksin sen de bir bir

Ayağını yorganına göre de uzatsan

Hakikat gerçeği doğruca yazsan

Allah nimetine inançla kansan

Helali yiyeceksin sen de bir bir

Ne ekersen inan onu biçersin

Kendine dosdoğru dostu seçersin

Huzur şerbetini bir gün içersin

Kötülük sileceksin sen de bir bir

Acı patlıcanı da kırağı çalmaz

Nihat’ım inan ki yalanı yazmaz

Yalanı yazana insanlar kanmaz

Doğruyu diyeceksin sen de bir bir



295

GÜL ÖĞRETMENİM

İlimle alim senin sözünde

Neşe saçıyor senin yüzünde

Vatana hizmet senin özünde

Bütün bunları bil öğretmenim

Kalem ile yarışmaya karışan

Bilgiyle alimlerle yarışan

Cahille eğitimle barışan

Doğruyu söyler dil öğretmenim

Cehaletlere sen karşı durdun

Cehaleti sen gözünden vurdun

Canın gibi sen severdin yurdun

Doğruyu yapar kul öğretmenim

Eğitimin temelini sen kazdın

Ülkeme faydalı yazılar yazdın

Hizmet için sen ülkemi gezdin

Cehaleti sen sil öğretmenim

Nihat öğretmene sevgiyle bak

İyi öğretmene verilsin hak

Aydınlığın meşalesini yak

Her zaman gülümse öğretmenim
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SEVELİM

Ülkemize doğru gözle bakanı

Sevelim dostlar beraber sevelim

Bize aydınlık meşalesi yakanı

Sevelim dostlar beraber sevelim

Ülkemin lehinde yazı yazanı

Vatan hainine içten kızanı

Ülkem lehinde söyleyen ozanı

Sevelim dostlar beraber sevelim

Doğruyu tatlı söyleyen dilleri

Huzurumuz için dönen milleri

Sevgiyle açılan güzel gülleri

Sevelim dostlar beraber sevelim

Ülkesine canını adayan kişiyi

Tereyağında pişen güzel pişiyi

Hayırlı evlatlar veren dişiyi

Sevelim dostlar beraber sevelim

Bayrağımı el üstünde tutanı

Hizmet üstüne hizmet katanı

Vatan hayinine kurşun atanı

Sevelim dostlar beraber sevelim
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BİLDİN Mİ?

Şeytana uyup da yolundan sapma

Sakın hırsızlık yolsuzluk yapma

Para el kiridir paraya tapma

Parayla mezara girebildin mi?

Tatlısı var iken kötüyü demen

Helali var iken haramı yemen

Meclise gir ve ver selamı hemen

Gerçek dostunu sen bilebildin mi?

Kötü laf söyleme pişman olursun

İyilik yapar iyilik bulursun

Doğru isen kale gibi durursun

Akan gözyaşını silebildin mi?

Her zaman gencecik kalırım sanma

Doğru olmayan el sözüne kanma

Kötülük yapıp da sonradan yanma

İyilere iyi diyebildin mi?

Nihat’ım der yeter sözün tutulmaz

Cahil pazarında akıl satılmaz

Şeker şerbetine tuzu katılmaz

Her zaman doğrusun hile bildin mi?
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ÖZLÜYORUM
BEN KÖYÜMÜ

Dünyanın en güzel köyü

Doğrudur insanın soyu

Temiz ve soğuktur suyu

Özlüyorum ben köyümü

Yaylası yüksek ve düzdür

Sevgiyle bakan iki gözdür

Mutlu eden tatlı sözdür

Özlüyorum ben köyümü

Köyüm yazın insan kaynar

Halay çeker horon oynar

Köyüm bize sevgi sunar

Özlüyorum ben köyümü

Kışın köyüm hep boşalır

Köylüm dünyayı dolaşır

Hizmette önde yarışır

Özlüyorum ben köyümü

Nihat Artvin güzel ilin

Bilinir tatlıdır dilin

Şavşat Yavuz senin köyün

Özlüyorum ben köyümü
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1954’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amas-
ya ve Çorum’da tamamladı. Evli ve iki ço-
cuk annesi şair, Dodurga Alpagut Linyit 
İşletmeleri’nden emekli oldu.

Okumayı ve yazmayı seven Kaplan, katıldı-
ğı yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Şairin 
yerel ve ulusal gazete ve dergilerde şiirleri 
yayımlanmıştır.

YAŞAR KAPLAN 
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İNAN SENİ
BULUYORUM

Var olan güzelliklerde

Gökyüzü ile yerlerde

Yükseklerde derinlerde

İnan seni buluyorum.

Bırakıp da gidenlerde

Doğan yeni bedenlerde

Yaşanan tüm ömürlerde

İnan seni buluyorum.

Kara olmayan aklarda

Karlar yağmış şakaklarda

O aydınlık şafaklarda

İnan seni buluyorum.

Gündüzlerde gecelerde

Cümlelerde hecelerde

Kırallarla ecelerde

İnan seni buluyorum.

Bakmayı bilen gözlerde

Yüreklerde ki közlerde

İçimizde ki özlerde

İnan seni buluyorum.

Bitmek bilmez umutlarda

Edilen tüm dualarda

Darda kaldığın zamanda

İnan seni buluyorum.

Göğün her gürlemesinde

Yerin her titremesinde

Yüreklerin sevgisinde

İnan seni buluyorum.

Eksiği olmayan tamda

Değişmeyen tek kavramda

Yaşadığım her ortamda

İnan seni buluyorum.

Yüksekteki bulutlarda

Bereketli topraklarda

Yaşama gerekli suda

İnan seni buluyorum.

Ay yıldızlı gecelerde

Ulaşılmaz yücelerde

Kazanılan erdemlerde

İnan seni buluyorum.

Sakin esen rüzgârlarda

Ferahlatan yağmurlarda

Ana, baba, çocuk, yârda

İnan seni buluyorum.

Duaya açılan el de

Selam verip alan dilde

Işığa yönelen yolda

İnan seni buluyorum.
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Güzel olan dostluklarda

Mazideki anılarda

Bilinmeyen yarınlarda

İnan seni buluyorum.

Çiçeklerin kokusunda                                                                                                                                        
 Ağaçların coşkusunda

Sevdaların tutkusunda

İnan seni buluyorum.

Rüzgâr, yağmur, dolu, karda

Korkutan yıldırımlarda                                                                                                                                  
Volkanlarda olan narda

İnan seni buluyorum.

Toprak, umman, asumanda

Var olduğum şu mekânda

Zamanda ki yolculukta

İnan seni buluyorum.

Acı tatlı duygularda

Aşılmayan sorunlarda

Güzel olan yorumlarda

İnan seni buluyorum.

Alıp verdiğim nefeste

Dinlediğim güzel seste

Aldığım her güzel derste

İnan seni buluyorum.

Emanet ettiğim can da

Damarımda akan kanda

Bana lazım olanlarda

İnan seni buluyorum.

O doksan dokuz isminde

Mükemmel olan isminde

Var ettiğin her cisminde

İnan seni buluyorum.

Duyduğum özlemlerimde

Sakladığım gizlerimde 

Ağlayan şu gözlerimde

İnan seni buluyorum.
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ÖLMEK KORKUTMAZ
İNSANI

Yaratan’ı sever isen

Aşkı ile erir isen

Gerçekleri görür isen

Ölmek korkutmaz insanı.

Hep sevgi’yi aradıysan

Hayat nedir anladıysan

Öğrenerek yaşadıysan

Ölmek korkutmaz insanı.

Doğru yolda gider isen

Yanlış yoldan döner isen

Hep doğruyu diler isen

Ölmek korkutmaz insanı.

Sen İslam’a inandıysan

Hatalarına yandıysan

Yaratan’a sığındıysan

Ölmek korkutma insanı.

Yunus ile koşar isen

Mevlana’yla coşar isen

Akıllıca yaşar isen

Ölmek korkutmaz insanı.

Sen sevgiyle erir isen

Kâbe’yi de görür isen

Hak yolunda yürür isen

Ölmek korkutmaz insanı.
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BEN SEVGİYLE
YAŞIYORUM

Aşk ateşi taşıyorum

Hep sevgiye koşuyorum

Sevmeyene şaşıyorum

Ben sevgiyle yaşıyorum.

Bazı anlar unutsam da

Unutunca yanılsam da

Sevmeyi bilmiyorsam da

Ben sevgiyle yaşıyorum.

İnsan sevgiyle var olur

Nefret gönülde kaybolur

Kalbim sevgiyle doludur

Ben sevgiyle yaşıyorum.

Sevgi benim aradığım

Güzelliklerde tattığım

Mısralarda anlattığım

Ben sevgiyle yaşıyorum.

Hayatımda sevgi var da

Kâh kırılıp kâh kırsam da

Kusurlu bir kul olsam da

Ben sevgiyle yaşıyorum.

Ben sevgiyi hep yaşarım

Seven insanlar dostlarım

Sevmek için çabalarım

Ben sevgiyle yaşıyorum.

İnsana erdemler yarar

Sevgiyi gönül de arar

Dostlarım da sevgi hep var

Ben sevgiyle yaşıyorum.

Veysel’in güzel sözünde

Mevlana’nın da izinde

Yunus Emre’nin özünde

Ben sevgiyle yaşıyorum.
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Çorum ili Bayat ilçesi Saray Köyü’nde 1954 
yılında doğdu. Dokuz yaşında saz çalmaya 
başladı. Ankara’da 1967 yılında saz ve usul 
dersleri aldı. 

Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan, Fuzuli 

gibi büyük üstadların kitaplarını okudu. Saz 
çalıp söyleyişinde Âşık Mahsuni’yi örnek 
aldı. 20 45’lik plak, 15 kaset, 3 CD çıkardı. 
Yurt içi yurt dışı konser ve festivallere katıl-
maktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. 

YAŞAR ŞAHİN
(Şatuni)
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1

Bir günlük hasretin bana bir yıl gibi

Yollarına bakar bakar ağlarım

Sevdiğim dost oldu bana el gibi

Yollarına bakar bakar ağlarım

Her gittiğim yerde seni anarım

Bir kerem misali durmaz yanarım

Sensiz bu dünyayı ben de neylerim

Yollarına bakar bakar ağlarım

Şahtuni de şimdi karalar bağlar

Girdi aramıza sıralı dağlar

Yârinden ayrılan ah çekip ağlar

Yollarına bakar bakar ağlarım
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2

İnanamam bölücünün sözüne

Kardeşliğe saygım vardır hemşerim

Lanet olsun hainlerin yüzüne

Kardeşliğe saygım vardır hemşerim

Halkını sevmeyen halkın bilir mi?

Vatanı sevenden kemlik gelir mi?

Eski düşman bize heç dost olur mu?

Kardeşliğe saygım vardır hemşerim

Şahtuni özümde fitne yaşatmam

Ezip de halkımı haçlıyı tutmam

Ülkemi severim halkımı satmam

Kardeşliğe saygım vardır hemşerim
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3

Her an arzularım çorum elini

Gurbetten sılaya giden yollar oy

Dermek istiyorum dostun gülünü

Dost elinden açan gonca güller oy

Acep ne haldedir bayat’ın özü

Yazları sıcaktır köyümün düzü

Çalışır tarlada oğlu kızı

Bizim köyden sıcak esen yeller oy

Şahtuni gurbette ciğerim pişti

Didemden akan kan ile yastı

Saz elimde gezmek bana mı düştü

Köyümdeyim dertli öten teller oy
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4

Dokuz kurşun yedim yaram çok derin

El vurma yarama derin doktor bey

Sızlıyor her yanım gardaş su verin

El vurma yarama derin doktor bey

Yiğitlerin yüzü gardaş gülmüyor

Derindir bu yaram sargı tutmuyor

Gözüm göre göre gardaş ölüyor

El vurma yarama derin doktor bey

Ozan şahtuniyim kara bahtımı

Zalim felek yıktı benim tahtımı

Kardeşim düşmanda koyma ahtımı

El vurma yarama derin doktor bey
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5

Baharda güzeldir şu bizim dağlar

Binbir çeşit çiçek açtığı zaman

Derelerde coşkun suları çağlar

İnce ince sular aktığı zaman

Koyunlar kuzular gardaş meleşir

Öter şeyda bülbül güle dileşir

Pehlivanlar kol kol olup güreşir

Ya allah’a deyip taktığı zaman

Şahtuni doyulmaz dağın yazına

Çoban kavalına aşık sazına

Gönül verdim bi aşiret kızına

Karşıdan çadıra baktığım zaman
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1956 yılında Çorum ili Oğuzlar ilçesinde 
doğdu. İlk ve ortaokulu Oğuzlar’da okuduk-
tan sonra Boyabat İmam Hatip Lisesi’ni  ve 
Isparta Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü 
bitirdi. Yurt içi ve yurt dışında imamlık ve 

öğretmenlik görevlerinde bulundu. Oğuzlar 
ilçesinde şube müdürü olarak görev yapar-
ken 2002 yılında emekli oldu. Evli ve dört 
çocuk babası Yarbaş, yerel bir gazetede köşe 
yazarlığı yapmaktadır. 

ALİ YARBAŞI
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NE GÜZELDİR

İnsan kâinatın efendisidir,

Ne yaptığını kendi bilmelidir,

Hesaba çekecek olan Rabbidir,

Yaratılana hizmet ne güzeldir.

Kul hakkını düşünüp, incitmeyen,

Kulluğunu bilip, Hakkı tanıyan,

Alnının teriyle, rızk kazanan,

İnsanım diyebilmek ne güzeldir.

Vatanına, severek hizmet eden,

Komşu hakkını her zaman gözeten,

Geleceğe umutlu, nesiller veren,

Çalışan insan ne güzeldir.

Komşusu aç iken, tok uyumayan,

Gündüz çalışıp gece namaz kılan,

İnsanlık için yeni icat bulan,

Üretmeyi bilmek de ne güzeldir.

Âlim sen kendine iyileri bul,

İnsanları yanıltmaz dosdoğru yol,

Rabbinden ayrılır mı? Düşünen kul,

Kâinatı sevmek de ne güzeldir.
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YİĞİT TÜRKMENİM

Yiğitlikte eşin yoktur,

İlmin ve İrfanın çoktur,

Senin gibisi hiç yoktur,

Benim Yiğit Türkmenim hey.

Hem çalıştın hem öğrendin,

İlmini cihana yaydın,

Zulmün yanında olmadın,

Benim Yiğit Türkmenim hey.

Yok saydı mı Coni, seni,

Silmek ister tarihini,

Türkün gücünü bilmedi,

Benim Yiğit Türkmenim hey.

Kavga nedir bilmeyen,

Kalleşliği tanımayan,

Türklükten ödün vermeyen,

Benim Yiğit Türkmenimhey.

Ufkumuz aydın olacak,

Vatanım nurla dolacak,

Kerkük’üm mutlu olacak,

Benim Yiğit Türkmenimhey.
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EZİYET OLMUYOR MU?

Ellerini sallayan,

Tiren vagonu olan,

Çabucak tavaf yapan,

Eziyet olmuyor mu?

Sıkı sarılıp eşe,

Kolları yana aça,

Biraz da dirsek vura,

Eziyet olmuyor mu?

Üç beşiniz gurup ol,

Birini ortaya al,

Hele kalabalık ol,

Eziyet olmuyor mu?

Öpmek için Esvedi,

Yarıyorsun hüccacı,

Biraz kendine acı,

Eziyet olmuyor mu?

Kılmak için namazı,

İşgal edip makamı,

Bura Allah’ın evi,

Eziyet olmuyor mu?

Hacılara ters gelip,

Dakikalarca durup,

Sürekli bön bön bakıp,

Eziyet olmuyor mu?

Kapaklanıp zemzeme,

Sağa sola yayıla,

Kardeşine bağıra,

Eziyet olmuyor mu?

Açıp cep telefonu,

Atıyorsun havayı,

Unuttun mu burayı,

Eziyet olmuyor mu?

Uyandırma uyuyanı,

Bozma saf saf olanı,

Gör sen de olanları,

Eziyet olmuyor mu?

Yiyorsun yiyeceği,

Atıyorsun poşeti,

Bu mu? Dinin emri,

Eziyet olmuyor mu?

Görme burada olanı,

Allah sevmez yalanı,

Çok söyledin be Ali,

Eziyet olmuyor mu?
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NEREDE ŞİMDİ

Evvel gece rüyamda gördüm seni,

İliğimde hissettim nefesini,

Sarılarak o incecik belini,

Mesut ettin, o güzelim gecemi.

Ah o gözlerin, mutlu etti beni,

Bırakmam, ayrılıp gitsen de seni,

Kaderim, yazımsın… İyi bil emi,

Dünyam kararır, görmezsem ben seni..

Hani diyordun, seviyorum seni,

Bırakıp gittin sen, vicdansız beni,

Kardan mıydı sevgin, günde eridi,

O güzel sözlerin, nerede şimdi.





317

1956 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Eskiyapar 
Köyü’nde doğdu. Çocukluğu ve gençliği 
köyde geçti. Babası Âşık Hasan Hüseyin’den 
çok etkilendi. Âşıklık gelenek ve görenek-
lerini, nazım tekniğini, şiir yazmayı ondan 
öğrendi. Sosyal ve siyasi konuları içeren bir-
çok şiir ve hiciv yazdı. Askerliğini yaptıktan 
sonra Devlet Tiyatroları’nda görev almış, 
yurtiçi ve yurtdışı birçok oyunun gösteri-
minde bulunmuştur. İnsanlık, Baba Oğul 

Dergâha Varış, Yedi Dilden Yedi Telden, 
Dünden Bugüne Ozanların Dilinden isim-
li yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır. 
beşinci kitabı da basıma hazırdır. Bazı der-
neklerde görevler almıştır. Ülke genelinde 
birçok konsere, radyo ve TV programlarına 
katıldı. Şiirleri gazete ve edebiyat dergileri ile 
antolojilerde yayımlandı. Ankara’da yaşayan 
Barışcan, evli ve üç çocuk babasıdır. 

GAZİ BARIŞCAN
(Barışcan)
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HOŞ GELDİNİZ
ÇORUMLU

Barış hoşgörüden öze
Çorumlular hoş geldiniz
Sevgi saygı bizden size
Çorumlular hoş geldiniz

Urludağı seydim Bayat
Sungurluda vardır hayat
Alacamız şirin gayet
Çorumlular hoş geldiniz

Osmancık İskilip Laçin
Cemilbey’de güller açın
Aman kötülükten kaçın
Çorumlular hoş geldiniz

Çapurşıh Evren Hırka Kargı
Yaralara olur sargı
Birbirinden yoktur fargı
Çorumlular hoş geldiniz

Mecitözü Ortaköy’ü
Hayat verir soğuk suyu
Gayet güzel olur huyu
Çorumlular hoş geldiniz

Boğazkale bir de Hüyük
Dünya bilir namı büyük
İnsanları alım ayık
Çorumlular hoş geldiniz

Barışcan’ım hey insanlar
Sözlerimi duyan anlar
Çorumluyum diyen canlar
Çorumlular hoş geldiniz
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İNCİTME DOST

Barış hoş görüden öze

İncinsen de incitme dost

Dört kapıdan gelen söze

İncinsen de incitme dost

Felsefemiz ele bele

Kilit vurdum duya dile

Sevgi dinim benze güle

İncinsen de incitme dost

Böyle gelmiş gitmez kervan

Hüseyini kesti mervan

Aman bilmez hayın sarvan

İncinsen de incitme dost

Mansur Nesîmiden bize

Madımak’ta düştük göze

Boğaz kırk boğumdan söze

İncinsen de incitme dost

Söz altınsa sükût gümüş

Dost Barışcan benimsemiş

Hünkârda bizlere demiş

İncinsen de incitme dost
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ERDİK DE GELDİK

Sevgi tezgâhında, geffer dokuduk

Erenler bu yola erdikte geldik

Nesimi den Pir Sultan’dan okuduk

Elestede ikrar verdik de geldik

Erzene gölünde cennet bağında

Nergizler topladık seher çağında

Pir Hacı Bektaş’ın hırka dağında

Hırkayı ol dağa serdik de geldik

Yörüddü hatayı erkânı yolu

Verani yemini özünün gülü

Fazlıyı borcundan kurtaran ulu

Fazlının darına durduk da geldik

Üçler beşler aşkı yakar yandırır

Kul Himmetim ab-ı hayat kandırır

Fuzulî de Kerbela’yı anlatır

Şah Hüseyin’e yüzler sürdük de geldik

Hak uğruna kazan olduk kaynadık

Barışcan’ım semah çaldık doymadık 

Dört kapıdan kırk makamdan caymadık

Kırkların cemine girdik de geldik

Elestide ikrar verdik de geldik
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ERDİ ŞEHİTLER

Vatanı uğruna bayrak uğruna

Düşmanı cephede serdi şehitler

Peygamber ocağı cennet uğruna

Bu kara toprağın merdi şehitler

Samsun Erzurum’da vuruldu aşı

Kara Bekir Fevzi İnönü arşı

Kara Fatma ile Hasan Onbaşı

Cepheden cepheye derdi şehitler

Ülkemiz almıştı toplumsal yara

Bükülmez bileği gözleri kara

Conk Bayır Maraşta çektiler dara

Tarihlere destan verdi şehitler

Sancağı uğruna çarpar damarı

Tam yedi devlete vurdu şamarı

Oynadılar içte dışta kumarı

Hainlere hayır dedi şehitler

Türkiye’min karış karış bağrında

Şehadet verdi o güzel çağrında

Kimi Çorum kimi Urfa ağrında

Düşmana göğsünü gerdi şehitler

Hudutları çizdi kanın dökerek

İngiliz yunanın belin bükerek

Ay yıldızı cephelere çekerek

Şehadet şerbetin içti şehitler

Atatürk’le bağımsızlık savaşı

Sizlerle yazıldı İstiklal Marşı

Ozan Barışcan’ım düşmana karşı

Canını yurduna verdi şehitler



322

Kalehisar’ında Hitit sunağın

Çikhasan öreni kral konağın

Hırka baba belde güzel tanağın

Kavimler kapısı alda Alaca

Ekmekçi, Çopraşık ortası ova

Misafirperverdir sıcak bir yuva

Kral kraliçe temiz hava

Kavimler kapısı kalda Alaca

Ozanlar diyarı evliya yurdu

Garipçe, yılkıcı, ova da durdu

Keşlikli, Karınlı üzel bir yurdu

Kavimler kapısı telde alaca

Mesire yeridir Hüseyin Gazi

Semahlar dönüp söylen duazı

Ozan barışcan’ın baharı yazı

Kavimler kapısı gülde Alaca

KAVİMLER
KAPISI DİLDE ALACA

Bütün kavimlere olmuş baş tacı

Kavimler kapısı ilde Alaca

Kültürün bilmemek ne kadar acı

Kavimler kapısı dilde Alaca

Kaymakam Ayhan bey aştı dağları

Hititlerden Selçukludan çağları

Sundu bize bilinmeyen bağları

Kavimler kapısı belde Alaca

Gelecek kuşaklar bilmeli bunu

Etonya ile çıktı en büyük konu

Kral şapluluma tanıttı onu

Kavimler kapısı elde Alaca

Nakış nakış kucak açmış tabiat

İsminmiş Etonya Hüseyin Abat

Çalışkan insanı eker hububat

Kavimler kapısı balda Alaca

Alacahöyük beş kıta yazı var

Eskiyapar’da Hitit, Frig kazı var

Curfalıkta Gerdekkaya mazi var

Kavimler kapısı yolda Alaca
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1956 yılında Çorum ili Karagöz Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokulu, Li-
seyi ve Eğitim Enstitüsünü Çorum’da 
okudu. 1979’da Çorum’da öğretmenliğe 
başladı.1980’de Erzincan Sıkıyönetim Mah-
kemesi kararıyla görevinden ayrılmak zo-
runda kalan Korkmaz, değişik işlerde çalıştı. 
1993 yılında öğretmenliğe yeniden başladı. 
Halen Çorum merkezde öğretmenlik mesle-
ğine devam etmektedir. 

Şiir yazmaya genç yaşlarda başlayan ve halk 
şiiri geleneğine uygun güzellemeler, yiğitle-
meler, ağıtlar yazan Korkmaz’ın gazete ve 
dergilerde şiirleri yayımlandı. Serbest yazıl-
mış şiirlerşi de vardır. Kayıp Şiirler adlı kita-
bı 2012’de yayımlandı. Korkmazi mahlasını 
kullanan şair, evli ve bir çocuk babasıdır.

HASAN KORKMAZ
(Korkmazi)
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ZALİM YÂR

Çevirme yüzünü çatma kaşını

Noktayı aradan kaldır zalim yâr     

Yine yollamışsın sitem taşını

Bağışla hatasın kuldur zalim yâr          

Kaşlar hançer sanki mermidir gözler

Sargı tutmaz oldu yaralar sızlar

Bin yemin ederek verdiğin sözler

Aramızdaki kem dildir zalim yâr              

Öyle havalanıp yüksekten uçma

Ellere dökülüp sırrını açma

Yakına gel hele uzağa kaçma

İçindeki nedir bildir zalim yâr                 

Nicedir pozundan geçilmez oldu

Kolların kırık mı açılmaz oldu

Elinden badeler içilmez oldu

Zehir olsun bir kez doldur zalim yâr                                           

Korkmazî’yem derim keder, dert ile

Bir ömür tükettim yemin şart ile

İşte gidiyorum kolu dört ile

Kürek al toprağa daldır zalim yâr                                           



325

SAYDI AĞLADI

Yoksulluktan çıplak tabana lastik

Giyindi ayağı kaydı ağladı

Başına tarlanın taşını yastık

Yaptı da yüzünü koydu ağladı 

Üşütmüş inceden ağrıyor beli             

Ayazdan çatlamış nasırlı eli

Çamurlu toprağa daldırdı beli

Köklerin dibini oydu ağladı

Üst üste çoğaldı dertleri yığın

Ağladı akşamdan sabaha değin

Sofrasına günde ancak bir öğün

Acı soğanını soydu ağladı

Düşündü ne katsa akşam ki aşa

Yılların emeği gitti hep boşa

Kim daha neleri getirir başa

Bir sokum yemeden doydu ağladı

Herkesler yüzünü dönmüş zengine

Yükseldi dertleri dağlar dengine

Yıkılmış çatısı akıyor gene

Düşen damlalara uydu ağladı

Korkmazî’yem yeter uzatma sözü

İnsan olanların dayanmaz özü

Layık görenlerin kör olsun gözü

Kaderine bir bir saydı ağladı
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BAKAR OLDUM

Yüklenmişim gamı derdi

Seller gibi akar oldum                           

Taşınamaz kadar verdi

Tatlı candan bıkar oldum                        

Geçen zaman neler eder

Gücün seni boşar gider

Olmaz olsun böyle kader

Dişlerimi sıkar oldum

Ömür zülfünü taradım

Bir vefalı dost aradım

Fanide kaldı muradım

Kaşlarımı yıkar oldum

 

Bu ne kindir bu ne hışım       

Ele gelmez talih kuşum    

Neler gördü ah bu başım                                       

Karaları takar oldum

Korkmazî’yem derim derdim

Emekleri sele verdim

Hayalimde seni gördüm

Yollarına bakar oldum
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GELDİM

Kaç âlem içinde gezindim durdum                

Maddeden cisime sırdım da geldim               

Buldum o yapıyı kapıyı vurdum

Kapalı kapıyı kırdım da geldim

Bedenden bedene girdim dolaştım                   

Bir haneden diğerine alıştım                             

Yüce bir mimara varıp ulaştım           

İndim secdesine vardım de geldim

Çok uğraştım sarmak için yarayı

Bozamadım yanlış giden sırayı      

Dedim kim yaptırdı büyük sarayı

Bilirim diyeni yordum da geldim

Kitaplar almadı dertlerim çoktur

Kendimce çekerim saranı yoktur 

Cahilin dediği içimde oktur                                                                                                              

Ayıbı yüzüne vurdum da geldim

Bazen olur ben kendime çatarım

Cayamam yolumu doğru tutarım

İsteyene sevgi alır satarım        

Çok pazara tezgâh kurdum da geldim

Kâmil oldum çektim kendi izimi                              

Duru suyla yudum kumaş bezimi                        

Katarından ayırmadım özümü   

Ulu divanına durdum da geldim    

Ham sofuymuş atsın dursun taşını      

Arif olan eğmez milim başını

Dereler taşıran gözün yaşını      

Nedir sebebini sordum da geldim

Korkmazî’yem sözü öze bağladım

Denizlerde dalga dalga çağladım

Eyüp gibi her yanımı dağladım

Derdimi sineme sardım da geldim
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OLAMAZ

Âdemoğlu dön de etrafına bak

Güvenme varlığın böyle kalamaz     

Sevgi sümbül olsun yüreğine çak 

Seven gönül kara kini alamaz  

     

Ağzını açınca kardeşim dersin

Utanmadan döner hakkını yersin

Mevla’m o boyunu yere devirsin

Helal kabı haram ile dolamaz

Eşitiz diyorsun mademki öyle

Sözünü söylerken dikkatli söyle                          

Sür bakalım daha ne kadar böyle 

Terse dönen kervan yolu bulamaz

Korkmazî’der bakma emeksiz işe

Haramı çiğnetme ağzında dişe

Haksızlığa karşı sıkılan beşe  

Karşı duran hiçbir yürek olamaz
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1956 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi Orta-
köy doğumludur. İlkokulu köyünde okudu. 
1976 yılında Ankara’ya yerleşen şair, vinç 
operatörü olarak çalışmaya başladı. Emekli 
olduktan sonra da bağlama çalmaya devam 
etmiş ve çeşitli TV ve radyo programlarına 

katılmıştır. Üç kaset ve bir CD albümü bu-
lunmaktadır. Çorum Halk Âşıkları Derneği 
ile Âşıklar Yazarlar Derneği başkan yardım-
cılıklarını yürütmektedir. Evli ve beş çocuk 
babasıdır. Ankara’da yaşamaktadır.

HÜSEYİN KIVANÇ
(Can Hüseyin)
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YAZIK OLDU GENÇLİĞİME

Yıllar aldı götürüyor

Yazık oldu gençliğime

Seller gibi süpürüyor

Yazık oldu gençliğime

Muradıma eremedim

İyi bir gün göremedim

Kıymetini bilemedim

Yazık oldu gençliğime

Çöle bayıra gönderdim

Paraydı pula dönderdim

Dostumdu ele dönderdim

Yazık oldu gençliğime

Can Hüseyn’im gülemedim

Hatır gıymat bilemedim

Geri satın alamadım

Yazık oldu gençliğime
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YAYLA ZAMANI

Koyunlar kuzular çiğdem çıkınca

Şimdi bizim elin yayla zamanı

Yaylacılar yaylasına varınca

Şimdi bizim elin yayla zamanı

Kurtları uluşur keklik ötünce

Issız o yaylalar güneş batınca

Gönülsüzler uykusuna yatınca

Şimdi bizim elin yayla zamanı

Can Hüseyn’im hüzün dolar içime

Aklar düşer sakalıma saçıma

Yetişeydim yaylacının göçüne

Şimdi bizim elin yayla zamanı
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ELDE DEĞİL

Kara kaşa kara göze

Vurulmamak elde değil

Selvi boylum ince bele

Sarılmamak elde değil

Gözlerin aklımı aldı

Beni derten derde saldı

Felek seni benden aldı

Kırılmamak elde değil

Can Hüseyn’im sever seni

Saçların okşuyor teni

Dayım üzdün zalim beni

Darılmamak elde değil
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BABA YURDU

Eller bize imrenirdi

Viran kalmış baba yurdu

Bacaya baykuş dünemiş

Viran kalmış baba yurdu

Tarlamızı eken olmaz

Bahçamıza bakan olmaz

Hani giden geri dönmez

Viran kalmış baba yurdu

Anmayın içim yanıyo

Dokunma yaram kanıyo

Şimdi hep kuşlar duruyor

Viran kalmış baba yurdu
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ÇIKAYDIM
UĞURLUDAĞ’IN BAŞINA 

Aman çıkaydım Uğurludağ’ın başına

Bakayıdım gül yüzüne kaşına

Gurban olam toprağına taşına

Derdimin Dermanı güzelim Çorum

Gözü yaşlı ayırdılar sılamdan

Ayrı kaldım anam ile babamdan

Kim geçmiş ki ben geçeyim sılamdan

Derdimin dermanı güzeli Çorum

Birer birer kazaların gezeyim

Kalem alıp defterime yazayım

Sana Kurban olsun Âşık Hüseyin

Derdimin dermanı güzelim Çorum
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1956’da Çorum ili Mislerovacığı Köyü’nde 
doğdu. Ortaokul ikinci sınıftan sonra öğre-
nimini sürdüremedi. Babasının işi nedeniyle 
Ankara’ya taşındı. 

Küçük yaşlarda saz çalmaya başlayan şair, 
Hüseyin Çırakman’dan saz dersi aldı. Önce-
leri başka ozanların şiirlerini çalıp söyleyen 

Koygun daha sonra kendi şiirlerini söyleme-
ye başladı. Şiirlerinde Cefai mahlasını kul-
lanan şairin birçok şiiri yerel gazetelerde ve 
dergilerde yayımlandı. Katıldığı yarışmalar-
da çeşitli dereceler aldı. 2002 yılında Kemal 
Özgür’le birlikte “Duygu Dağarcığı” adlı ki-
tabı yayımladılar. 

MÜSLÜM KOYGUN
(Cefai)
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MAĞRURLU KİBİRLİ
OLAN BİR KİŞİ

Gerçeği bilemez hakka varamaz

Mağrurlu kibirli olan bir kişi

Gafil gezer gözü bakar göremez

Mağrurlu kibirli olan bir kişi

Ağa olsa paşa olsa bey olsa

İster yaşı yetmiş olsa toy olsa

Fayda gelmez onda türlü şey olsa

Mağrurlu kibirli olan bir kişi

Gönül kırar gam üstüne gam verir

Saygı bilmez sevgi bilmez kem verir

Ne bir yara sarar nede em verir

Mağrurlu kibirli olan bir kişi

Daim yüksek uçar engine düşer

Bilene danışmaz düz yolda şaşar

Boş havayla şişer  kabın dan taşar

Mağrurlu kibirli olan bir kişi

Der cefai sonu hep hüsran olur

Yorulur yollarda kalır mı kalır

Arar belasını bulur mu bulur

Mağrurlu kibirli olan bir kişi
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KAR YAĞDI
UMDUĞUM DAĞA

Kar yağdı umduğum dağa neyleyim

Tipi boran gönül kışımda döner

Bir beş değil hangisini söyleyim

Dert bela musibet başımda döner

Gençlik geçti tufan gibi yel gibi

Oldum şimdi, bir değersiz pul gibi

Susuz sahralarda kızgın çöl gibi

Korlanır alevler döşümde döner

Bülbül gibi figandayım inlerim

Gam kasavet ile bitti günlerim

Nice ahbap yarenlerim canlarım

Sanki hasım gibi karşımda döner

Bir hışımla gelir üstüme yürür

Kanlı hançerini sineme vurur

Zalim avcı gibi kovalar durur

Şu felek kastıma peşimde döner

Cefai sadık dost sandığım canlar

Tatlı dillerine kandığım canlar 

Özlem ateşine yandığım canlar

Gündüz hayal gece düşümde döner
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ZEHİRE DÖNDÜ

Bozuldu düzenim kalmadı tadım

Yediğim içtiğim zehire döndü

Kan ile karıştı göz pınarlarım

Boz bulanık akan nehire döndü

Bir eser kalmadı güzel günümden

Çekildi sevenler bir bir yanımdan

Felek usandırdı tatlı canımdan

Umutlar siteme kahıra döndü

Kime derdim diyem kime varayım

Onulmaz yarayı nasıl sarayım

Bülbüller şakıyan gönül sarayım

Yıkık dökük viran şehre döndüm

Destan oldum düştüm dillerden dile

Muhtaç kaldım nice muhannet kula

Bütün emeklerim gitti bir pula

Sermayem servetim sıfıra döndü

Utuldum elimde kozum kalmadı

Baharım kış oldu yazım kalmadı

Dünyada yaşamda gözüm kalmadı

Der Cefai yolum ahire döndü.
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ARADIM

Yaşam boyu adım adım, nice yıl

İnsanlığa giden yolu ardım

Sığınacak liman, tutacak dal

Dostluğa uzanan eli aradım

Dünya güzellikle dolsun diyerek

Ağlayanlar artık gülsün diyerek

Hak, adalet yerin bulsun diyerek

Özde, sözde doğru dili aradım

Mutluluğun ışığını getiren

Kötülüğün gemisini batıran

Dostun dosta selamını götüren

Seher vakti esen yeli aradım

Çınar iken çekirdeğe sığdım da

Bulutlar, gökyüzüne ağdım da

Yağmur, oldum yeryüzüne yağdım da

Deryalara akan seli aradım

Ağustosta buz tutarım, donarım

Ateşsiz ocakta tüter yanarım

Dert ortağım, sevdam, gönül pınarım

Sazımda perdeyi teli ararım.

Candan cananına olur mu hile

Bülbülün çektiği zar ile çile

Bezenmiş çiçekler bin bir renk ile

Has bahçe içinde gülü aradım

Sevgi ırmağına dalmak özlemim

Aşka muhabbetle dolmak özlemim

Cefai Leyla’mı bulmak özlemim

Mecnun’un gezdiği çölü aradım.
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DOST SANDIKLARIM

Dost sandıklarını bir kez düşte gör

Ne bir selam veren ne gören olur

Yaraların göz göz olup kanarken

Ne bir el uzatan ne saran olur

Bütün umutların yel olur gider

Onca sevdiklerin el olur gider

Akar gözyaşların sel olur gider

Ne bir silecek dost ne yaran olur

Od ocaktan mahrum hem aç kalsan da

Bir köşede güller gibi solsan da

Dertlerinden inleyerek ölsen de

Ne kapını çalan ne giren olur

Cefai’nin ecel düşüp peşine

Son verince dünyadaki işine

Baykuşlardan başka mezar taşına

Ne uğrayan ne de bir varan olur
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Çorum ili Boğazkale ilçesi Yekbas Köyü’den 
olan şair, 1956 yılında Çorum’da doğdu. İlko-
kulu köyünde okudu. Geçimini çiftçilik ya-
parak sağlayan şair, evli ve 7 çocuk babasıdır. 

1995 yılında çocuklarından biri vatani gö-
revini yaparken şehit düşmüştür. Bu olayla 

birlikte yaşamı tamamen değişmiş, üzüntü-
sünü şiirlerle dile getirmeye başlamıştır. Şiir-
lerin kendisi için “ağıt, üzüntü, sevinç, öfke” 
olduğunu söyleyen şair tek teselliyi şiirlerde 
bulmuştur.

OSMAN HÖÇÜK
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MEHMET AKİF
ERSOY ANISINA

Türküm diyen sevecektir vatanı

Unutmazlar şehit düşüp yatanı

Parçalarız düşmanlara satanı

İstiklal gönlünde olur şairim

Türkiye’mi tüm düşmanlar aldılar

Vatanımda birkaç sene kaldılar

Sürgün diye vatanından saldılar

Vatan hasretiyle yandı şairim

Türk askeri düşmanını batırdı

İftiralar zindanlarda yatırdı

İstiklal Marşı da birkaç satırdı

Mehmet Akif Ersoy yazan şairim

Azaba çekilir nefsiyle azan

İşe hile katma dürüstçe kazan

İstiklal Marşı’nı gönülden yazan

Mehmet Akif Ersoy yazan şairim

Kanımdan almıştır bayrağım rengi

Dünyada bulunmaz bir tane dengi

Türkler cenk eyledi düşmanı yendi

Sevinçle zaferi yazdı şairim

Muhafızlar kelepçeyi takıyor

Gözünden sakala yaşlar akıyor

Yakınları uzaklardan bakıyor

Zindana gidiyor benim şairim

Vatana adadı gövdeyle başı

Asık suratıyla çatılan kaşı

Zindanda başladı çileli yaşı

Zindanda mı yazdın marşı şairim

Her yerde akıyor şehidin kanı

Vatan bayrak yoksa neydem bu canı

Ne şöhret isterim ne de bir şanı

Gönlünde hep vatan olur şairim

Ciğerden almıştı derin yarayı

Gönül ne köşk ister ne de sarayı

Reddetmiştir gönderilen parayı

Türkiye’dir gönlündeki şairin

Mehmet Akif unutmayız biz seni

Gönülde yaşarsın her zaman yeni

Kıvırcık saçları kumraldır teni

İstiklal Marşı’nı yazan şairin
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OLMUYOR

Boş bekleyip durmak insana zarar

Hâkimler hakimi vermişse karar

Zaman bitmiş eyvah ne işe yarar

Sermayesiz hiçbir şeyler olmuyor

İnsan hariç canlı bilmez parayı

Gönüldeki saramanki yarayı

Ölüm bize yakın tutar arayı

Sermayesiz hiçbir şeyler olmuyor

Hiçbir canlı burada fazla kalamaz

Karar verdi de gerisin alamaz

Azrail geldiyse geri salamaz

Sermayesiz hiçbir şeyler olmuyor

Perdelendi duldalıyor gözlerim

Hakka ayan olur bütün sözlerim

Resul ve Nebi’yi her an özlerim

Sermayesiz hiçbir şeyler olmuyor

Gardaş Osman bitir sen bu sözünü

Toprak kapatacak bir gün gözünü

Dostların hatırlar senin yüzünü

Sermayesiz hiçbir şeyler olmuyor
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ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Rütbeli rütbesiz ayrı seçilmez

Ceset görülmezse kefen biçilmez

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Taruz’da bekliyor gizli askeri

Allah Allah diye gelir sesleri

Ak olur her zaman Türk’ün yüzleri

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Kağıt üzerinde vatan böldüler

Bir tecik Türk diye bize güldüler

Boğazın dibinde hepsi öldüler

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Topun ağzından aldı da harbiyi

Omuzladı çeyrek tonda mermiyi

İngiliz filosu aldı darbeyi

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Hiçbir düşman yan bakamaz yurduma

Yürü asker hiç bakmadan ardına

Şehitlerin bak geliyor yardıma

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Yürü yavrum ya gazi ol ya şehit

Melekler de görüyor hepsi şahit

Resulü görecek şan sana ait

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Büyük ye de konuşma tutsan ağzı

Çok sert deperimiş atın yağızı

Geçit vermez Çanakkale boğazı

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Çanakkale tüm şehitler diyarı

Mevlaya emanet eyledi yarı

Şehit olur ise en büyük karı

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez

Vatana adarız gövdeyle başı

Düşmana vermeyiz bir parça taşı

On beşinden al da seksendir yaşı

Türk vatanı Çanakkale geçilmez

Düşmana zehirdir suyu içilmez
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ADANMIŞ CAN

Vatana adadım gövdeyle başı

Düşmana veremem bir tane taşı

Gencecik fidandı yirmi bir yaşı

Hedef şehadettir bize yetiyor

Türküm diyen sevecektir vatanı

Unutmazlar şehit düşüp yatanı

Parçalarız bir metre satanı

Hedef şehadettir bize yetiyor

Her yerde akıyor şehidin kanı

Vatan bayrak yoksa nidem bu canı

Ne şöhret isterim ne de bir şanı

Hedef şehadettir bize yetiyor

Kanımdan almıştır bayrağım rengi

Dünyada bulunmaz bir tane dengi

Türkler her tarafta düşmanı yendi

Hedef şehadettir bize yetiyor

Bir gün dur diyecek bilmem nerede

Belki dağ tepesi belki derede

Can taşıyan bir gün yatar da yerde

Hedef şehadettir bize yetiyor
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SELAMLAR SÖYLE

Ruhlar âleminde çağrıyı duyan

Uyuma gel nefsim ne olur uyan

Umutla bekleyip günleri sayan

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Dikkat et duyarsın çağrılan sesi

Resul’üme yarım koymaz hevesi

Son bulmadan dünyadaki nefesi

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Resul’üm çağırır ümmeti bekler

Kayıtlara hep alıyor melekler

Beyaz ihram bize olur yelekler

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Semaya açılır umutla eller

Tekbir sesleriyle geldi melekler

Ümmetim ümmetim diyerek bekler

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Giderim diyerek kalmasın lafta

Ayrıldı bekliyor yerin tavafta

Ümmet kurtulacak verilen afta

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Beytullah’a tavaf dönüyor kuşlar

Umulur af olur orada suçlar

İnsanın gözünden akıyor yaşlar

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Kuzeyindedir İbrahim makamı

Yirmi bin sevabı alır bakanı

Her diyardan ayrı ayrı akanı

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Hacerül Esved’in mübarek taşı

Çocuk genç ihtiyar oluşur yaşı

Beytullah’a döner gövdeyle başı

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Hissetmezsin eziyeti cefayı

Mevla’m verir insanlara şifayı

Sayı yapar Merve ile Safa’yı

Yolunuz açılsın selamlar söylen

Tavaflara dualarla dönülür

Günahlar eriyor kökten sönüyor

Yaradan’ım kullarını övüyor

Yolunuz açılsın selamlar söylen
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1956’da Çorum ili Osmancık ilçesi Çampınar 
Köyü’nde doğdu. 

İlkokulu köyünde okuduktan sonra öğreni-
mini sürdüremedi. Geçimini inşaatlarda ça-
lışarak kazandı. Osmancık Belediyesi’nden 
emekli oldu. 

Köylerine gelen ozanların etkisiyle şiire yö-
neldi. İlk şiirini 1972 yılında yazdı. Şiirle-
rinde yaşadığı yörenin kültürünü yansıtan 
Saimi, bir yandan işsizlik, yoksulluk, eşitlik, 

özgürlük gibi toplumsal sorunları işlemekte, 
bir yandan da yurt sevgisini, doğa sevgisini; 
Atatürkçü düşünceyi dile getiren şiirler yaz-
maktadır. Şiirlerinde kullandığı Saimi mah-
lasını, bir konser için Gümüşhacıköy’e gelen 
Âşık Daimi’den almıştır. 

Katıldığı çeşitli etkinliklerde ödüller de kaza-
nan Saimi, emekli olduktan sonra cem tören-
lerinde zakirlik yapmakta ve çeşitli şenliklere 
katılmaktadır.

VELİ SAYIM GÖKBOLAT
(Saimi)
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KÖYÜM ÇAMPINAR 

Gine hatırladım Çampınar seni

Dört yanında çiçeklerin açtı mı?

Susuz olur bizim köyün ekini

O çiftçiler ekinlerin biçti mi?

Yaylaların beyi Fındık Pınarı

Hasan Er mi yine köyün muhtarı?

Sueşme’nin yonca ile otları

İriza Bey otlarını biçti mi?

Sınırın belli mi Badalkaya’dan

Kütük sökerler mi Harman Kaya’dan

Dikmen Yaylası’yla Derealan’dan

Turnaların yaylalardan geçti mi?

Gâvur Deresi’yle Çiçekli Düz’den

Yardım var mı sana Çorum ilinden?

Yardımcın yok tutan olmaz elinden

Tapucular sınırların dikti mi?

Saimi’yim ben köyümü özledim

Gelir diye dost yolunu gözledim

Gurbetteki hasretliğim söyledim

Garip bülbül gül dalında öttü mü?
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TURNALAR 

Gökyüzünde giden allı turnalar

Bizim ele selamımı söyleyin

Felek sille vurdu gönlüm yaralı

Tabiplere selamımı söyleyin

Alçak uçun yükseklerden uçmayın

İnegöl Dağı’nı öte geçmeyin

Sultan Çayırı’nda gönül eğleyin

Niyaz Baba’ya selamımı söyleyin

İçin Gürleyüğün soğuk suyunu

Varın görün Cüneyt’in boyunu

Varın sorun Elvan Çelebi soyunu

Çorum’a da selamımı söyleyin

Talip olan yakar sıcak sobayı

Seven serer o dergâhta abayı

Unutmayın Ali Koyun Baba’yı

Pir Civan’a selamımı söyleyin

Sivas, Tokat, Amasya’ya göçünce

Piri Baba’dan soğuk suyu içince

Diphacı’da Yanyatan’ı görünce

Hubiyar’a selamımı söyleyin

Alçak uçun yükseklerden uçmayın

Dervişler bilidir korkup kaçmayın

Nevşehir diye Konya’ya uçmayın

Hacı Bektaş’a selamımı söyleyin

Saimi’yim sultan beni kul eyler

Aktı gözüm yaşı çeşmim sel eyler

Sevenlere o dergâhta var eyler

Şaha gidin selamımı söyleyin
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NAZLI YÂRİM 

Nazlı yârden ayrı düştüm düşeli

Gülsün dedim bu yüzlerim gülmedi

Kendisini hayli zaman görmedim

Görsün dedim bu gözlerim görmedi

Sıra sıra dağlar girdi araya

Ben hasretim o kaşları karaya

İlaç yok mu kalbimdeki yaraya?

Sürün dedim ilaç süren olmadı

Ahtım çoktur bulamadım yârimi

Bulsa idim sardırırdım yaramı

Çorum’da kaybettim kaşı karamı

Gurbette dolaştım yine bulmadım

Saimi’yim ümit kesmem görerim

Vatanı vazifem borcum görevim

Ben yârimi canım gibi severim

Sevem dedim nazlı yârden ayrıldım
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KOYUN BABA 

Muhammet Ali soyundan
Pirim Ali Koyun Baba
Ayrılmadın Hak yolundan
Pirim Ali Koyun Baba

Azerbaycan Nişabur’u
Evliyaların onuru
İmam Rıza’nın torunu
Pirim Ali Koyun Baba

Nevşehir’de Hacı Bektaş
Gözlerinden akardı yaş
Koyun güttün yavaş yavaş
Pirim Ali Koyun Baba

Bursa’dan çobanlığa
Işık tuttun karanlığa
Köprü yaptın Osmancığa
Pirim Ali Koyun Baba

Anadolu dervişleri
Bal kaymaktır o dilleri
Turaptadır gönülleri
Pirim Ali Koyun Baba

Sevenleri eder niyaz
Evliyada olmaz ki naz
Erenler çalışır durmaz
Pirim Ali Koyun Baba

On dördüncü yüzyılda
Tarihin var Osmancık’ta
Hizmet yaptın o dergâhta
Pirim Ali Koyun Baba

Saimi’nin bitmez sözü
Evliyanın nurlu yüzü
Sevenlerin iki gözü
Pirim Ali Koyun Baba
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BU MİLLETİN
YÜREĞİNDE YARAYI 

Bu milletin yüreğinde yarayı

Azdırmadan sarabilsek ne mutlu

Atatürk resimli güzel parayı

Çaldırmadan sayabilsek ne mutlu

Vatanımız birdir olmaz ki parça

Kuran-ı Kerim’de ayet Arapça

Eski paraların bir ismi akça

Külüçeyi bulabilsek ne mutlu

Berber olup da çalışsak hemen

Alevi Sünni’dir, gâvurdur demen

Atatürk’ün kanununu çiğnemen

Özgürlüğe varabilsek ne mutlu

Kulunun Allah’a ruhudur borcu

Kimi yolda kalır kimisi yolcu

Kimi Süleymancı kimisi Nurcu

Hak yolunda bölünmesek ne mutlu

Saimi bizlere oluyor hile

Mümin insanımız çektiler çile

Yüzyıllar boyunca durmuşuz bile

Birbirimize sahip çıksak ne mutlu
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1957’de Çorum ili Sungurlu ilçesi Oğlaközü 
Köyü’nde doğdu. İlkokuldan sonra öğre-
nimini devam ettiremeyen şair, ortaokul ve 
liseyi dışarıdan bitirdi. 13 yaşında çalışmaya 
başladı. Askerlik dönüşü Samsun’da bir fab-
rikada çalışmaya başlayan Sarıaltın, buradan 
emekli olmuştur.

Şiirlerinde, genel olarak ehl-i beyt üzerine 

mersiyeler, yoksulluk, özlem, günlük olayla-
rı işleyen şair, ilk yazma deneyimine 1970’li 
yıllarda başlamıştır. Bazı antolojilerle günlük 
gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanan şai-
rin Deyiver Hele isimli bir kitabı da bulun-
maktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
Halk Şairi Kimlik Kartı sahibi olan şair, ala-
nıyla ilgili bazı derneklerin üyesidir.

MEHMET ALİ SARIALTIN
(Mehmet Ali)
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SONBAHARDA SUNGURLU

Güz geldi yine ağaçlar döker yaprağını

Anadolu kokan bu Hattuşa toprağını

Kim ateşler borsada esnafın çakmağını

Nişan düğünle geçer sonbaharda Sungurlu

Öztaş, Baklan, Ocaklı ekmek verir işçiye

Türkmenlerden kaymakam selam verir düşküne

Erzak kömür yolluyor üşümesinler diye

Davul zurnayla çınlar sonbaharda Sungurlu

Kadirşinas şahinler ticarete atılır

Ziyarete hep açık yedilere varılır

Ulu Cami, Çan Saat kulak sese takılır

Fayton arar gözlerim sonbaharda Sungurlu

Caddeleri dardır ya insanı hatırşinas

İnsanları çok fakir zenginiyse hayli az

Gerçek milliyetçidir Baklan, Bekmezci, Öztaş

Belediye hep dolu kış gününde Sungurlu

Doktoru pek az durur eczacısı çok fazla

Yaz günü uğraşılır sıcak tozlu tarımla

Fırıncısı pidecisi çalışıyor bir hazla

Balıkçısı kapalı yaz gününde Sungurlu

Okullar başarılı öğrenciler neşeli

Sinemalar kapanmış hayli oldu gideli

İlk kez burada yedim ıspanaklı pideyi

Misafiri doyurur kış gününde Sungurlu
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Manastır Tepesi’nde içmecesi bulunur

Perşembe Pazarı’na hayli tezgâh kurulur

Boğazkale, Hattuşa Sungurlu’dan varılır

Kavurur leblebiyi sunar halka Sungurlu

Hangi mesleği saysam esnafı hep perişan

Samsun yolu çalışır durmak bilmiyor bir an

Sungurbey. Saat Kule, Ulu Cami, hamamı

Üç eserle anılır yurt içinde Sungurlu

Fakir halk buralardan Ankara’ya yerleşmiş

Dolmuşçular Çorum’a şirket kurup birleşmiş

Delice Irmağı’ndan il sınırı kesilmiç

Çorum’un en ilçesidir bu Sungurlu

Topuk sürür Ali’si Dilaver simit satar

Gâvur Ali foterli Cihangir nerde yatar

Yükün tutmuş maşallah Çankırılı Hocalar

Kimleri zengin etmiş güzel yurdum Sungurlu

Sungurlu’nun Sesi’ni haftada bir okurum

Yetmez bana bu bilgi Çorum Haber alırım

On dokuza hastayım türabı ben olurum

Gitmez ömür çok fazla ölürüm ben Sungurlu

Tam otuz beş yıl sonra yine vardım yurduma

Mehmet Ali diyerek çağır heri adıma

Şu fakirlik illeti gider elbet zoruma

Yurdum benim vatanım her mevsimde Sungurlu
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BABADAN OĞULA VASİYET

Hak’tan hayır gelir kula

Sapar bazı eğri yola

Şeytanın layığın ona

Kin beslenir kuldan kula

Oku ilmin nur yolunu

Çek beladan çek elini

Alır zindan gençliğini

Revan eder halden hale

Gezme cahilin peşinde

Ara rızkını işinde

Kâbuslar görme düşünde 

 Adın düşer dilden dile

Mehmet Ali’m der nasihat

Babadan oğla vasiyet

Az sabırda çok keramet

Verir Allah yeter dile
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DEYİVER HELE

Bir vesile oldu tanıdım seni

Gül yüzlü sevdiğim beri gel hele

Anlatayım sana bütün derdimi

Derdin çaresini deyiver hele

Kaşlarını yıkma çaresiz bakma

Rızasız bahçeden yenirse lokma

Kalbinde şüpheyle varınca Hakk’a

Soracak suali deyiver hele

Halk oldum balçıktan Adem atadan

Ne öğrendin söyle göçüp yatandan?

Demeyesin bir söz alıp satandan

Kendinden olanı deyiver hele

Ey Zülfikar yönün Hakk’tan yana mı?

Tanıdın mı sana hadde vuranı?

Miraç’ta Muhammed duydu Kur’an’ı

Miracın yolunu deyiver hele

Mehmet Ali’m Hakk’a versen özünü

Dinlemez ki kimse geda sözünü

Yarın toprak örter kara gözünü

Toprağa dönüşü deyiver hele
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VARIRSAN CENNETE
ARZUN NE DEDİM

Bir kula sordum ki güvencen kimdir?
Allah bir Muhammet Ali’dir dedi.
Öyleyse dünyada kardeşin kimdir?
Söyledi kulların hepisi deyi.

Varırsan cennete arzun ne dedim,
Efendilerimi bulmaktır dedi.
Kim efendilerin söyley’ver dedim,
Söyledi İmam Hasan, Hüseyn deyi.

İnandım dedi Ehl-i Beyt yoluna,
Miraçta Muhammet o nur soyuna,
Sekaleyn diyerek girdim bu yola,
Çağırdılar bana Alevi deyi.

İmam Zeynel Abidin’in soyundan,
İçtim Kerbela’nın acı suyundan,
Haşimi neslinin o nur yolundan,
Yürüdüm huzuru bulurum deyi.

İmam Bakır nur-ı Harran’da yanar,
Cafer-i Sadık’ı ilmeden arar,
Musa’yı Kazım’dan ahiri sorar,
Ali Rıza derler Alevi deyi.

Muhammet Taki’ye rahle dediler,
Ali’yyel Naki’ye kıble sordular,
Hasan ALİ Asker ağlar gördüler,
Methi sırra kadem yürüdü deyi.

Mehmet Ali’m kula soru sorulmaz,
Bulandı şu cihan gayrı durulmaz,
Aklı olan dünya malını yığmaz,
Kul hakkı vebali binerse deyi.
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DERTLERİM

Varıp gitsem Mevlana’ya el açsam,

Hakk katına çıkar m’ola dertlerim.

Dergâhından kana kana su içsem,

Vücudumdan çıkar m’ola dertlerim.

Yeter Rabb’im affeyle gel kulunu,

Düz ovada şaşırırım yolumu,

Bir uluya yaslasaydım kolumu,

Benliğimden çıkar m’ola dertlerim.

Allah bir Muhammed Ali diyerek,

Hacı Bektaş Tebrizi’yi anarak,

Yanıp kavrulsam dergâha girerek,

Ocakları yıkar m’ola dertlerim.

Sarıaltın servet seninle gelmez,

Dünya ne hal oldu kul kulu görmez,

Müslümanım der ya fitrini vermez,

Teneşirde çıkar m’ola dertlerim. 
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1958 yılında Çorum ili Düdüklük Köyü’nde 
doğdu. On dört yaşına kadar köyünde yaşa-
yan Âşık, 1972 yılında Çorum’da oto boyacı-
lığına başladı. 1973 yılında kendi kendine saz 
çalıp türkü söylemeye başladı. Zonguldak, 
Suudi Arabistan gibi yerlerde çalıştı. İçinde bu-

lunduğu ortamdan etkilenerek birçok şiir yaz-
dı. Emekli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, 
Çorum’da yaşamakta ve cemlerde zâkirlik 
yapmaktadır. Birçok şiir ve besteleri bulunan 
Yılmaz, âşıklık geleneğini devam ettirmeye 
çalışmaktadır.

İSMET YILMAZ
(Fakir İsmet)
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BÖLÜNDÜ

Akşam olup karanlıklar çökünce

Yine gönlüm bölük bölük bölündü

Ah çekip de yüreğimi dökünce

Dertler kalktı bölük bölük bölündü

Dört yanımız hasret aldı yürüdü

Gurbet elde genç ömrümüz çürüdü

Beyler bizi diyar diyar sürüdü

Gurbet bize bölük bölük bölündü

Gel kardaşım senlik benlik aranma

Varıp beni yad ellere karama

Dünyada ikilik gider zoruma

Çünkü canlar bölük bölük bölündü

Bakmaz mısın şu sendeki duvara

Ev sahibi çoban tutar davara

Fakir İsmet sürüdeki bu yara

Kuzulara bölük bölük bölündü
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YAR GELİR M’OLA

Koştum gönül durağına

Dost bizi bastı bağrına

Türap olsam ayağına

Acep o yar gelir m’ola

Dökülsem gönül çarkına

Çorumlu varsa farkına

Mahsuni Şerif Parkı’na

Acep hepsi gelir m’ola

Gönüller durağı birlik

Birlik ile olan varlık

İkrar ile olur erlik

Acep kimler gelir m’ola

Canlar hep hakkın kuluyuz

Bugün biz Anadolu’yuz

Unutmayın Çorumluyuz

Acep canlar gelir m’ola

Âşık İsmet böyle halde

Gelenler var gurbet elde

Yarın belki festivalde

Başkan Külcü gelir m’ola
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EVLAT
(Gurbete giden oğlu için yazdığı şiir)

Vardın uzaklara yuvanı kurdun

Evvela Hak kabul eylesin evlat

Sapma sağa sola var evin yurdun

Düşersen kalkamam bilesin evlat

Sadık ol eşine sadık kalasın

Ağır ol sakin ol batman olasın

Aradığın sende bak ki bulasın

Dilerim Allah’tan gülesin evlat

Ne de çabuk geçti bunca seneler

Dört nesne var sende seni yeniler

Seni birçok olur olmaz denerler

Uyuma kendine gelesin evlat

Hayır işin varsa hayrını işle

Ham meyveler yeme olmuşu dişle

Haramlardan sakın helali düşle

Her dayın helal da kalasın evlat

Nasihatım sana yanlış belleme

Yetimin öksüzün malın elleme

Devlete borcunu sakın kelleme

İhmal etme hazır olasın evlat

Adı var kendi yok geçti festival

Bu sene olmadı bir daha heval

Yaş nohuda düşmüş almış bir çuval

Geç kalma bir tutam alasın evlat

Çorum ellerinde leblebi tasa

Ne şişe ne bardak kuru bir masa

Beni benden aldı gitti Fransa

Bir gönül yitirdim bulasın evlat

Sen seni bilmezsen sürtünür burnun

Ne bugünün olur ne de yarının

Elin vatanında zor doyar karnın

O zaman her dayım kölesin evlat

Âşık İsmet söyler sevdalarınan

Bu da böyle bir aşk heveslerinen

Hendekler aşılmaz develerinen

Kırkından tam tekmil olasın evlat
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SENİ SEVENLERİ GÖR
HACI BEKTAŞ

Geldim eşiğine niyaz eyledim

Bir gece düşüme gir Hacı Bektaş

Seni sevenlere böyle söyledim

Bir gece düşüne gir Hacı Bektaş

Benim de muradım ver Hacı Bektaş

Nazenin dilbere gönül verenler

Varıp dergâhına yüzler sürenler

Sağında solunda yatan erenler

Bir gece düşüne gir Hacı Bektaş

Benim de muradım ver Hacı Bektaş

Dergâhın önünde bir dut ağacı

Bir yanı tatlıdır bir yanı acı

Elleri koynunda ağlar bir bacı

Bir gece düşüne gir Hacı Bektaş

Benim de muradım ver Hacı Bektaş

Pirlerin pirisin Ali diyorlar

Hünkâr Hacı Bektaş Veli diyorlar

Seni sevenlere deli diyorlar 

Bir gece düşüne gir Hacı Bektaş

Benim de muradım ver Hacı Bektaş

Alan alır geçer delikli taştan

Yaradanım dilek diledim baştan

Âşık İsmet ne istersin bu yaştan

Bir gece düşüne gir Hacı Bektaş

Benim de muradım ver Hacı Bektaş
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KADER

Dokuz aylık yoldan getirdin beni

Anamın koynunda yatırdın beni

Halden hale koydun batırdın beni

Dünyanın içinde dönersin kader

Bir kuru sevdaya muhtaç eyledin

Ayrı ettin bir ömrümü payladın

Olur olmaz yerde beni söyledin

Yalanın içinde dönersin kader

Öz canım içinde emanet kurban

Kahı ferman oldun kahi bir derman

Dört nesne içinde kurulan harman

Canımın içinde dönersin kader

Kudret kaleminin alın yazısı

Babamın belinden ana sızısı

Kırık şaban kıraç tarla kuzusu

Danenin içinde dönersin kader

Yazılan yazının yazı içinde

 Kazılan kazının tozu içinde

Sarılan bezinin bezi içinde

Kefenin içinde dönersin kader

Fakir İsmet duyma duyanlar vardır

Kefenin içinde soyanlar vardır

Fehm eyle bunları kıyanlar vardır

Mezarın içinde dönersin kader
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1958 yılında Çorum ili Çağşak Köyü’nde 
doğdu. Çocukluk yıllarında çobanlık yaptı. 
İlkokulu köyünde bitirdikten sonra ortao-
kula Sungurlu’da başlamış, özel sebeplerle 
birinci sınıftan sonra bırakmak zorunda 
kalmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 1971 yı-

lında şiir yazmaya başladı. Hâlen şiir ve de-

yişler yazmaktadır. Otuz altı yılın birikimini 

Çiçek Diye Kalemimi Kokladım adlı kita-

bında paylaşan şair, yerel basında yazmaya 

devam etmektedir.

RIZA KANDEMİR
(Kul Rıza)
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SENİN OLSA

Doyulur mu şu dünyanın tadına?

Dost bağında açan gül senin olsa

Sevgi barış insanlığın adına

Birliği çağıran dil senin olsa

Bulanık su akmayınca durulmaz

İkilikle bir menzile varılmaz

Kim demiş ki bu yaralar sarılmaz

Yardıma erişen el senin olsa

Düşünmez mi bizi aşka getiren?

Mümin olur kin nefreti bitiren

Hak katında acıları yetiren

Ömür ağacında dal senin olsa

Hiç kalmasa bu dünyada ağlayan

Çözsün gayrı karaları bağlayan

Umut deryasında coşup çağlayan

Sevgi denizinde sel senin olsa

Hep böyle tanısın bizi bilenler

Kul Rıza’yla bu meydana gelenler

Gönül gözün pak eyleyip silenler

Tadar mı haramı bal senin olsa
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SEN VARSIN ORDA

Gönül Kâbe’sinin kapısın açtım

Bak Muhammed Ali sen varsın orda

Teni tohum edip turaba saçtım

Hak Muhammed Ali sen varsın orda

Ya Muhammed Ali koymasın darda

Yüce Hak’dan nida geldiği anda

Ehlibeyt başta gelir Kuran’da

Yalan hile çıkar olur mu bunda?

Hak Muhammed Ali sen varsın orda

Ya Muhammed Ali koymasın darda

İsa’yı Nemrut’ta çarmığa geren

Yusuf’la birlikte zindana giren

Miraç’ta aslana hatemin veren

Hak Muhammed Ali sen varsın orda

Ya Muhammed Ali koymasın darda

Hayat bulan imamların tümünde

Engür ile gelen kırklar ceminde

Delil olup yanan mahşer gününde

Hak Muhammed Ali sen varsın orda

Ya Muhammed Ali koymasın darda

Mazlumun umudu feryadı sende

Kul Rıza mehdiye çağırır günde

Bugünde yarında hemide dünde

Hak Muhammed Ali sen varsın orda

Ya Muhammed Ali koymasın darda
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ALİ’Yİ GÖRDÜM

Dün gece gaflete daldığım zaman

Ben dedem Muhammed Ali’yi gördüm

Yandı sinelerim boy verdi duman

Yanarken çöllerde Ali’yi gördüm

Can dedem Muhammed Ali’yi gördüm

Gün doğarken aya müjde verildi

Geldi Hak lokması sofra verildi

Aldılar kuzuyu koyun dirildi

Melerken dillerde Ali’yi gördüm

Can dedem Muhammed Ali’yi gördüm

Seherde Hak diye eserken yeller

Miraç’ta aslanı zikirde diller

Aşığın sazında iniler teller

Çalarken tellerde Ali’yi gördüm

Can dedem Muhammed Ali’yi gördüm

Gezerken uğradım ulu hastaya

Baktım o da çağırıyor ustaya

Gönül mektubunu verdim postaya

Satırda pullarda Ali’yi gördüm

Can dedem Muhammed Ali’yi gördüm

Mola verdim Akpınar’ın taşında

Kul Rıza’yla Beytullah’ın başında

Damla damla gözlerimin yaşında

Akarken sellerde Ali’yi gördüm

Can dedem Muhammed Ali’yi gördüm
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BATARSIN GÖNÜL

Onca dertler bana dosttan gelirse

Çekemezsin nere atarsın gönül?

Hele seni melül masum bilirse

Yorulup herkese çatarsın gönül

Sahipsiz bahçeden dengin tutarsan

Rızasız lokmayı hemen yutarsan 

Tecir olmayana malın satarsan

Vurup dizlerine batarsın gönül

Dünyada taparsan parayla pula

Eğile büküle gidersen yola

Muhtaç olur isen muhannet kula

Bezer tatlı canı satarsın gönül

Daha bilmiyorsan baharla yazı

Bir edip bölmezsen çok ile azı

Eğmezsen boynunu kadere bağzı

Kanlı yaşı sele katarsın gönül

Nasihatım alıp söze gelmezsen

Kul Rıza’nın kıymetini bilmezsen

İniler de sen bu dertden ölmezsen

Yataklara düşüp yatarsın gönül  
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OZULU

Zaman mı hızlandı ömür bitiyor

Çorum’da yazık kaynak Ozulu

Tohumlar yeşerdi başak yetiyor

Olur mu hiç sana doymak Ozulu?

Çalışmaktan vakti yoktur yatmaya

Sonsuz servetine servet katmaya

Kuşlar başlayınca çığlık atmaya

Yok bizde yorulup caymak Ozulu

Ne var ise Çorum için aradın

Halka hizmet idi senin muradın

Bazen ilham olup bana yaradın

Ne güzel sesini duymak Ozulu

Hep sana minnettar genci kocası

Umutla kültürün tüten bacası

Nice hamlar yetmiş odur hocası

Daha işimiz çok saymak Ozulu

Menzile ermeye ümmet Yaradan

Kul Rıza’yı ayırmadan sıradan

Kin nefreti söküp attık aradan

Gayrı cehalete uymak Ozulu
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1959 yılında Çorum ili Acıpınar Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan 
sonra öğrenimini sürdüremedi. Bir süre kö-
yünde çobanlık yaptı. Geçimini 25 yıl kadar 
kiremit tuğla fabrikalarında çalışarak kazan-
dı. Bir süre yurt dışında çalıştı.

On altı yaşında iken köylerine gelen şairler-
den etkilenerek şiir yazmaya başladı. Kısa 

sürede ‘’Âşık Kara Memet’’ olarak tanındı. 
Bir süre ‘’Ozan Irmak’’ mahlasını kullanan 
şair, 1992 yılından beri ‘’Mehmedi’’ mah-
lasını kullanmaktadır. Şiirlerinde daha çok 
yoksulluk, gurbet gibi konulara ağırlık ver-
mektedir. Altı yüzün üzerinde şiiri vardır. 
Yurt içinde düzenlen bazı şenliklere katılan 
Mehmet Çan evli ve beş çocuk babasıdır.

MEHMET ÇAN
(Mehmedî)
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ELLERİN SÖZÜNE
UYMASIN YÂRİM

Varın söylenen benim nazlı yârime

Verdiği ikrardan caymasın yârim 

Sevgimiz karıştı toza dumana

Ellerin sözüne uymasın yârim

Yaşamı çiledir çekip gidenin 

Dertleri katlanır feryat edenin

Kurt olsun vücudun kuru bedenin 

Derim gençliğine uymasın yârim 

Al yeşil yerine kara giyesin 

Dermansız dertlere çare diyesin

Kulakların sağır gibi duyasın

Seni kimse güzel saymasın yârim

Yaratan Tanrı’ya ettim yeminim

Kaptanı desinler batan geminin 

Ozan Mehmet olsun senin katilin 

Sana başkaları kıymasın yârim
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KIZILIRMAK

Arzulanmış gelmiş bize

Kızılırmak Kızılırmak

Dökülür Karadeniz’e

Kızılırmak Kızılırmak

Sivas’ın dağındn çıkar

Bazı günler durgun akar 

Bazı coşar ocak yıkar

Kızılırmak Kızılırmak 

Kimden aldın emirleri

Dolaştın nice elleri

Andırırsın nehirleri  

Kızılırmak Kızılırmak

Mehmet’e bıraktın merak 

Suyun bize değil ırak

Canlar aldın çağırarak 

Kızılırmak Kızılırmak
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VAR DA VAR BENDE

Aman dostlar ne dersiniz bu işe

Bir vefasız hâlden bilmez var bende 

Hemi intizar var hemi de neşe

Ne arar da sorar isen var bende 

Bir zaman okudum cismi ayeti

Bir zaman methettim özgür devleti

Biraz da yaşadım şehir hayatı

Ne arar da sorar isen var bende 

Bir tarla aldım ki ormana yakın 

Tam elli senedir görmemiş bakım

Bir de bekçi muhtar geldiler bakın

Sanki hazinede meram var benim

İnek aldım pahalıya uymadı 

Yattı kalkmaz bağırsam da duymadı

Karda buzda ayakları buymadı

Ne arar da sorar isen var bende 

İnek yattı kalkmaz canlı bir ölü

Huylu malı satmış gavurun dölü

Mehmedi’nin yazık bomboş ölü

Ne arar da sorar isen var bende 
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MUHTAR BEY

Beni dinle ne olursun muhtar bey

Senin reylerinle sorumlu bu köy 

Köyde azanlara demezsin bir şey

Fakirlere ceza dersin muhtar bey

Aza muhtar uy dediler yasaya

Benim için hep düştüler tasaya

Salma dendi peşin verdim kasaya

Fakirlere ceza dersin muhtar bey

Hani muhtar beni pek çok severdin

İçer içer göbeğini döverdin

Hırsınan bağırdın kızdın güverdin

Fakirlere ceza dersin muhtar bey

Bir çalıya muhtaç ettin köyümü

Geri istiyorum ver şu oyumu

Suçlu sayman orman söken dayını 

Fakirlere ceza dersin muhtar bey

Ben bir fakir ozan Mehmet karayım

Kuyunuzu kazanları arayın

Muhtar seni sazım ile çalayım

Fakirlere ceza dersin muhtar bey
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FUKARANIN

Sitemim bozuk düzene

İşi yoktur fıkaranın

Oy verdik beyin sözüne

Aşı yoktur fıkaranın

Nedir ağam kastın bize

Faturayı kestin bize

Toprağımız küskün bize

 Koşu yoktur fıkaranın

Geçimi sırtında taşır

Kilinen yıkar çamaşır

Yakasında bit dolaşır

Eşi yoktur fıkaranın

Kul medet umar zalimden

Belli değil mi halinden

Kim sorumlu vebalinden

Başı yoktur fıkaranın

Der Mehmedi delik sinem

Yedi nüfus bir de ninem

Her gün çapada Fadime’m

Boşu yoktur fıkaranın
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1959 yılında Çorum ili Mecitözü ilçesi Alan-
cık Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde 
okudu. Aileden gelen bağlama sevgisi ile 
21 yaşından sonra saz çalmaya ve şiir söyle-
meye başladı. Yayımlanmış üç müzik kaseti 
bulunan Kaya, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 

konserlere katılmıştır. Eserlerinde halkın 
duygu ve düşünceleri ile çektiği sıkıntıları iş-
leyen şairin “Karacaoğlan” gibi birçok önem-
li ödülü ve katılım belgesi bulunmaktadır. 
Çorum’da ikâmet eden şair, evli ve 5 çocuk 
annesidir.   

SÜRMELİCAN KAYA
(Sürmelican)
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HABER VER

Özümden sözümden dinlerim seni

Kurban olam geldi isen haber ver

Daraltma ruhumu ağlatma beni

Kurban olam geldi isen haber ver

Bin sır verdim birisine erilmez

Kalpte gizli hiçbir gözle görülmez

Yalan sözle hakka ikrar verilmez

Kurban olam bildi isen haber ver

Bahar seli gibi coşar çağlarım

Verdiğin dertleri sarar bağlarım

Divanda diz çökerek ağlarım

Kurban olam güldü isen haber ver

Sürmelican neye düşmez dillerden

Beni koru özü kara kullardan

Sana haber saldım esen yellerden

Kurban olam aldı isen haber ver
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ALDIRMA GÖNÜL

Eğer ki var ise göğsünde iman

Gönülden gönüle eğlenip duran

Cansıza can veren garibe yaran

Var cahil sözüne aldırma gönül

Mümin ol kıbleye çevir yüzünü

Yaratandan iste gönül gözünü

Muhammet Ali’ye bağla özünü

Sırrını yadlara bildirme gönül

Kişi gün gelir de kendini bilir

Canlı olan yaşar gün olur ölür

Çerçi ne satarsa yükünden alır

Kendini dertlere daldırma gönül

Doğru yolda giden kervanın hanı

Eğer sürecek sen böyle bir demi

Vadesi yetmeden Sürmelican’ı

Vurup sinesine öldürme gönül
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KORA BENZER

Bir gam gelip ağlayanda

Bir dem gelip çağlayanda

Hakkı gönlü bağlayanda

Şah eseri vara benzer

Âlim ol kimseyi kırma

Zalimin yanına varma

Cahille eğlenip durma

Yakar seni kora benzer

Bir ikrarda durmayanlar

Bir dergâha varmayanlar

Gerçekleri görmeyenler

Gönül gözü köre benzer

Mevla’m kullarını sınar

Müminler pervane döner

Özümde bir çıra yanar

Koyluklanmış nara benzer

Sürmeli’yi almış zarım

Sizden özge kim ki yârim

Yolun ipek böceğinin

İşlediği zara benzer
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UÇURDULAR
DALINDAN

Anlamadın kederimden halimden

Kuş oldum da kurtulmadım elinden

 Kondum kondum uçurdular dalından

Daha ne kanarsın divane gönül

Bir şeyin sonu yok yeni mi bildin

Kuzusun kaybetmiş koyuna döndün

Bu derdi cefayı satın mı aldın

Daha ne yanarsın divane gönül

Üç beş kuruş naragayla aldanın

Bazı ağlan bazı gülen eğlenin

Sahibi olmayan boş viranenin

Nesine dönersin divane önül

Çektin Sürmeli’yi ahu zarına

Umudum yok bugün ile yarına

Hatırdan geçirip elin yarına

Daha ne yanarsın divane gönül
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DARINA DURMAYA
GELDİM

Varlığın içimde sırdır

Sana inanmayan kördür

Çeşmim kan ağlıyor durdur

Darına durmaya geldim

Derdini çekmeyen bilmez

Aşkına düşenler gülmez

Ağlayıp umana dalmaz

Yaramı sarmaya geldim

Erler erenler peşinde

Kırklar yediler beşinde

Kerbelâ’nın ateşinde

Şahımı görmeye geldim

Sürmeli gam yükü taşır

Feryadı göğe ulaşır

İsler yak istersen pişir

Narına girmeye geldim
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1960’ta Çorum ili Kalehisar Köyü’nde doğ-
du. 1973’te Ankara’ya gitti. Çeşitli meslek 
dallarında çalıştı. 1977 yılında evlendi. Vata-
ni görevinden sonra Irak, Suudi Arabistan ve 
Libya da çalıştı.1995 yılında Ankara Büyük-
şehir Belediyesinde göreve başladı. 

Çocukluk yıllarından itibaren halk müziğine 

ilgi duyan Düşünür, geçirdiği rahatsızlıktan 
sonra 40 yaşında saz çalmaya başladı. 2010 
yılında Kültür Bakanlığının daveti üzerine 
Çorum’u temsilen Azerbaycan’a gitti.

Âşıklar ve Yazarlar Derneği’nin (AYAZDER) 
başkanlığını yürüten şair, Ankara’da ikamet 
etmektedir. 

BAYRAM DÜŞÜNÜR
(Düşünür)
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EVLAT

Hangi öğüt seni böyle kandırdı

Şeytanın atına biniyor evlat

Gök kubbeyi sanki yere indirdi

Gölbaşı derinden yanıyor evlat

Taze fidanıdın gülün solmadı

Cahil desem cahilliğin kalmadı

Yavruların çok ağladı durmadı

Dünyada tersine dönüyor evlat

Serin olur Ankara nın havası

Kabul olur mazlumların duası

Ne seveni kalmış ne de yuvası

Baykuşlar kapıya konuyor evlat

Başımız eğildi gözlerde yaşlar

Gıybet eder kullar bizleri dışlar

Düşünür’üm sana çatılır kaşlar

Peşinden hayırsız deniyor evlat
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SELE Mİ YANAM

Gönül gafletinden yeni uyandım

Yıllara mı yanam hala mı yanam

Ecel duvarına geldim dayandım

Kollara mı yanam sala mı yanam

Koşmayla başladım yolu bilmeden

Sevdayı düşledim kulu bilmeden

Hatalar işledim ölü bilmeden

Yollara mı yanam dile mi yanam

Bağımı san vurdu kurudu dallar

Beni seviyordu unutmuş kullar

Dostum dediklerim eğlen ip horlar

Kullara mı yanam yıla mı yanam

Düşünür’üm yıllar gelmez geriye

Çizgiler karışmış düzgün deriye

Dağlar enginleşmiş sular eriye

Hallara mı yanam sele mi yanam
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YÜZ MÜ KOYDUNUZ

Kuzuydum dönmüşüm kurda 

Koşacak düz mü koydunuz

Başım eğik alnım yerde

Nur gibi yüz mü koydunuz

Kimisi kendini över

Analar dizini döver

Kulağın duymazmış meğer

Denmeyen söz mü koydunuz

Çabuk gelecek yoluna

 Gören gülecek halına

El uzatmayın salıma

Ağlayan göz mü koydunuz

Kolum dallarım kırıldı

Taşlar ciğere vuruldu

Düşünür Mevlasın buldu

Saracak bez mi koydunuz
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SEN Mİ İYİSİN

Bu yaşta gönlümü sana bağladım

Gülmeyi bilmiyon sen mi iyisin

Yol üstünde saatlerce ağladım

Gülmeyi bilmiyon sen mi iyisin

Bendeki seninle birlik olaydı

İki candık bir bedeni bulaydı

Biraz sevgi biraz vicdan kalaydı

Vermeyi bilmiyon sen mi iyisin

Naz eyleme geçti ömür gel yeter

Bakmayı bir bilsen dumanım tüter

Söz tutmaz kolların yanına yatar

Sarmayı bilmiyon sen mi iyisin

Düşünür’ün kulak versen özüne

Tanısaydın düşer idin izine 

Elinden uçarsa vurun dizine

Almayı bilmiyon sen mi iyisin
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DÜŞLEYELİM

Uyanıyor Türk milleti

Yürümeye başlayalım

Avrupa bizleri değil

Biz onları dışlayalım

Hem Ermeni hem de Rum’u

Tutturmuşlar soykırımı

Susma gardaş yap yorumu

Rest çekip de haşlayalım

Kalpler kara, fikir bozuk

Satılıyor ülkem yazık

Sonradan çıkacak kazık

Sivrilmeden taşlayalım

Teröristi kolluyorlar

Çanak tutup yalıyorlar

Sırtarıp da hırlıyorlar

Saldırmadan hoştlayalım

Gençliğim düşer tuzağa

Din iman gider uzağa

Tosun olmadan buzağı 

Eti yenmez leşleyelim

Düşünür’üm yanar mıyız?

Aldanıp da kanar mıyız?

Ağustosta donar mıyız?

Bekleyip de düşleyelim
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1960’ta Çorum ili İskilip ilçesi Yerliköy’de 
doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İstanbul’a 
göç etti. Geçimini sağlamak için birçok işte 
çalıştı. Yarım kalan tahsilini açıktan oku-
yarak tamamladı. Birçok ili dolaşarak usta 

âşıklardan şiirler dinledi. Daha sonra şiir 
yazmaya başladı. Çeşitli yarışmalara katıldı 
ve ödüller aldı. Şairliğin yanı sıra program 
spikerliği de yapan Şen, birçok programda 
yer almıştır. Ankara’da ikâmet etmektedir.

HASAN ŞEN
(İhvanî)
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ÇUKUROVA SEYAHATİ
BAŞKAYDI

Yörük Yaylası’nda cerenler gördüm,

Galem gaşlarının yayı başkaydı.

Gönül sofrasını serenler gördüm,

Âşık sohbetinin çayı başkaydı.

Gurbet ele gelin gitmiş guzusu,

Avşarlara aşinadır mazisi,

Şehidine rahmet okur gazisi,

Hilallenmiş dolunayı başkaydı.

Canan toprağına cemre düşünce,

Ay dostum ilahi emre düşünce

Pakime ziyaret umre düşünce

Bu muhabbet bu balayı başkaydı.

Ey İhvani’m gönül kendi derdinde,

Has güller var, senin cennet yurdunda

Başarılı bir insanın ardında;

Fedakâr eşinin payı başkaydı…
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SUHEYB-İ RUMÎ(R.A)

Rasulullah hicret eyledi diye,

O yolu tutuyor Suheyb-i Rumî

Hakkında bir ayet geldi hediye,

Bu bize yetiyor Suheyb-i Rumî

Suheyb’in yolunu kesince düşman,

Gençlerin hepsine okudu meydan,

İflah etmez bu ok, fırlarsa yaydan,

Güzel ok atıyor Suheyb-i Rumî.

Sahabe kabrine yoğun talep var,

Ziyaretçilerde haya, edep var,

“Ebi Vakkas-Ubeyd-Ma’di Kereb” var,

Gözümde tütüyor Suheyb-i Rumî.

Müjde geldi ol sahabi kullara

Eyüp Sultan gibi düştü yollara

Yolu uğradı ya nice illere

Çorum’da yatıyor Suheyb-i Rumî.

İhvani’m nerde var bir gönül eri

Bunlar fethederler tüm gönülleri

Hıdırlık Camisi ziyaret yeri

Cana can katıyor Suheyb-i Rumî.
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İSKİLİPLİ ATIF HOCA

(A)lim mürekkebi ve şehit kanı,

(T)üm şehitler gönlümüzde yaşıyor.

(I)ssız yerde feda etse de canı,

(F)ikirleri gönlümüzde yaşıyor.

(H)ocam şehitliğin sırrını açtı,

(O) zaman İhvani’m kendinden geçti,

(C)ümle kelebekler sonsuza uçtu,

(A)tıf Hoca gönlümüzde yaşıyor.
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1960 yılında Çorum ili İskilip ilçesi İkikise 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde oku-
duktan sonra Tosya İmam Hatip Lisesi’ni 
bitirdi ve birçok yerde imam-hatip olarak ça-
lıştı. Daha sonra ilahiyat alanında ön lisansını 

tamamladı. Yayımlanmış beş yüzü aşkın şiiri 
bulunan şair, evli ve üç çocuk babası olup 
halen Çorum Merkez KaradonA Köyü’nde 
ikamet etmektedir.

ŞABAN ERDİN
(Erdinoğlu)
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NE ÇIKAR

Kör Allah’ı görür, kalp gözü ile

Biz bakarken, görmüyorsak ne çıkar

Yürekten bağlıdır, değil söz ile

Biz bakarken görmüyorsak ne çıkar

Yazsan dört kitabı, bilsen her şeyi

O’nu kaybedersen, bulursun neyi

Kırk çeşit okusan, elif’i be’yi

Bildiğini yapmıyorsan, ne çıkar

Geldiyse çocuğun, ergen zamanı

Bilmiyorsa eğer, dini, imanı

Rabbını tanımaz, şükürden yanı

Ceplerini doldursan da, ne çıkar

Kanaat, insanlık, sevgiden yoksun

Komşular muhtaçken, sen ise toksun

Cimrilik uğruna, nimetler koksun

Gece gündüz çalışsan da ne çıkar

Ona buna ekşiltirsen yüzünü

Söndürmezsen ateşini közünü

Eşin dostun dinlemezse sözünü

Kerem ile Aslı olsan ne çıkar

Kulluk görevini etmezsen eda

Kendisinden razı olmazsa Hüda

Dünyaya edersen, imansız veda

Yalan dünya senin olsa ne çıkar

Dışın pahalıdır, için beş para

Yüzün parlasa da, için kapkara

Örtersen üstünü, kapanmaz yara

Kravatı çifte taksan, ne çıkar

Erdinoğlu öğren, yolu yordamı

Durma yetiş bir vatandaş zorda mı

Habersizsen komşuların darda mı

Hakim, savcı, doktor olsan ne çıkar
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ÖĞRETMEN 

Ufukta parlayan, ilim yıldızı

Emanet, vatanın oğlu kızı

Neslin geleceği, baharı yazı

Her gün okuluna, koşar öğretmen

İnsan evladının, bilgi ışığı

Kalkınmanın, yükselmenin beşiği

Taze fidan, çiçeklerin aşığı

Onları yeşertir, sular öğretmen

Beyaz boş sayfayı doldurur onlar

Olmamış meyveyi oldurur onlar

İnsanı yerinden, kaldırır onlar

Yolumuza ışık tutar öğretmen

Bilginin kaynağı, tutacak dalı

Her şeyi öğrenci, serveti malı

Akşam yorgun düşer, kalkmaz ki halı

Sevabın ahirde alır öğretmen

Görevi zahmetli, çileli zordur

Yüklendiği vebal, içinde kordur

İlim makinesinde, bir motordur

Aç iken yola gidemez öğretmen

Şahsi sıkıntısı, geçmez okulda

Cehalete siper, gençliğe dulda

Kimisi kellesin verir, bu yolda

Ömrünü ilme vakf eder öğretmen

Bilirsin, Hazreti Muhammed pirin

Emin ol boşa gitmeyecek terin

Her iki alemde ayrıdır yerin

İlim dalının, sarrafı öğretmen

Derecesi büyük, sevabı çoktur

Aldığı bereketli, karnı toktur

Geçer tezgahından, hemşire doktor

Aklı desen desen, dokur öğretmen

Çocuğun vebali, yükü omzunda

Yazın sıcağında, kışın buzunda

Eğitim, öğretim, sevgi bazında

Bize gençliğini verir öğretmen

Erdin’im onlarla buldun yolunu

Yaparlar kovanın, petek balını

Sorayım istedim, hatır halını

Binlerce teşekkür, sana öğretmen
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NE DEMELİ-I

Hakkı bir kenara koyup

Çete kurup, banka soyup

Fakirin sırtından doyup

Yatanlara ne demeli

Tutan şeytanla yarışa

Darbe indiren barışa

Darlığında üç kuruşa

Satanlara ne demeli

Zengin ile yarıştırıp

Nankörlerle barıştırıp

Hesabını karıştırıp

Batanlara ne demeli

Dostu getiren oyuna

Küfür ettiren soyuna

Haksız yere ona buna

Çatanlara ne demeli

Yalan söyletirse dile

Haram yerse bile bile

Bir deveyi hamut ile

Yutanlara ne demeli

Nefsin sözüne aldırıp

Zevkü sefaya daldırıp

Sırattan kendini kaldırıp

Atanlara ne demeli

Bozuk atılmışsa temel

Bilgisine olan hamal

Haram ile malına mal

Katanlara ne demeli

Erdinoğlu samimiyet

Amellerin aslı niyet

Ahiri dünyaya diyet

Verenlere ne demeli
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NE DEMELİ-II

Hayat karışık bilmece

Anlat bana hece hece

Tembel tembel gündüz gece

Yatanlara ne demeli

Keser işini yarıda

İçki kumarda karıda

Ahırdaki hımarı da

Satanlara ne demeli

Zengini koyup yerine

Bir yastık atıp serine

Bacakları birbirine

Çatanlara ne demeli

Allah’ın emrinden kaçıp

Malını savurup saçıp

Ummanlara yelken açıp

Batanlara ne demeli

Marifet bekler asadan

İbret almayan Musa’dan

Aslı yokken bol keseden

Atanlara ne demeli

Tuzak kuran sezilmeden

Terlemeden ezilmeden

Helal haramı bilmeden

Yutanlara ne demeli

Aldırmadan dur amana

Ortalığı toz dumana

Denesini hep samana

Katanlara ne demeli

Erdinoğlu deme, neme

Orda kübra-i mahkeme

Dünyadayken Cehenneme

Girenlere ne demeli
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MÜMİNLER

Göz yumarsan komşundaki yılana

Sana da gelir, dolana dolana

Herkes vurur, tek başına kalana

Birleşmenin zamanıdır müminler

Zalim Filistin’de dehşet kusuyor

Zaman zaman evlerini basıyor

Kimini öldürüp, kimini kesiyor

Birleşmenin zamanıdır müminler

Teker teker avlıyorlar bizleri

Yürüyorlar, belli değil izleri

Vuruyorlar, yaşlı, kadın kızları

Birleşmenin zamanıdır müminler

Müminler kardeştir der iken Kur’an

Emrine uymadık, halimiz yaman

Kâfirler kudurdu, vermiyor aman

Birleşmenin zamanıdır müminler

Tüm müşrikler birbirlerinden yana

Hayvan desen, hakarettir hayvana

Müslümanlar, tez uykudan uyana

Birleşmenin zamanıdır müminler

Bir duysunlar, iki elin sesini

Bak açarız, kulağının pasını

Attırmasın kafamızın tasını

Birleşmenin zamanıdır müminler

Tüm derdimi dökemem ki kaleme

Anlatmaya bulamadım kelime

İçim sızlar, bu çekile eleme

Birleşmenin zamanıdır müminler

Yere batır, Yaradan’dan dileğim

Zulme karşı, çelik gibi bileğim

Korkmuyorum, mangal gibi yüreğim

Birleşmenin zamanıdır müminler

Eğer gelmezse, akıllar başa

Bakılmazsa gözlerden akan yaşa

Katarlar soğuk su, pişince aşa

Birleşmenin zamanıdır müminler

Şair Erdinoğlu, için yanıyor

Yara azdı, gizli gizli kanıyor

Azgın kâfir böyle gider sanıyor

Birleşmenin zamanıdır müminler
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1960 Çorum ili Türkayşe Köyü doğumludur. 
1974 yılında Almanya`ya gitti. Almanya`nın 
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Oberhausen 
Şehri Belediyesi’nde görev yapmaktadır.

Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı. 
Aynı zamanda bağlama da çalmaktadır. 

Almanya`da düzenlenen âşıklar yarış-
masında mansiyonlar aldı. 1993 yılında 
Almanya`nın Mainz şehrinde yapılan âşıklar 
yarışmasında üçüncülük ödülüne layık gö-
rüldü. Şiirleri bazı dergi ve gazetelerde ya-
yınlandı ve dereceler aldı. 

YUSUF GİRAZ
(Yusuf)
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BİZİM KÖY

Şu burnumda buram buram tütüyor

Bir başka kokardı gül bizim köyde

Serçeleri bile farklı ötüyor

Bülbül duysa olur lal bizim köyde

Toprağım bile bir başka tozar

En cahili suya ismini yazar

Yan tarar başını havalı gezer

Sırma saç görünür kel bizim köyde

Süleyman’a Sülo Ali’ye Alo

Hüseyin’e Tıho Eşref’e Dilo

Nasılsın yerine napıyon ulo

Bir başka konuşur dil bizim köyde

Mustafa’ya Mıstık Satılmış Sato

Fadime’ye Fadik, yahutta Fato

Eşgülüm derler, eşki bir ot o

Taşlı bir tepe de, çal bizim köyde

Son yıllar ormanla sıklaşmış kale*

Sabahtan sığır sürerler çala

Akşama karnı tok düşerler yola

Ota hasret kalmaz mal bizim köyde

Hayvan güttükleri yerlere yazı

Bunlardan biri de gürcali düzü

Keçinin oğlağı, koyunun kuzu

Hepsinin imside döl bizim köyde

Duydum ki son yıllar yasakmış keçi

O yüzden sıkışmış ormanın içi

Çimer yunaklıda yıkardık saçı*

Doğal sabun idi kil bizim köyde

Çık deveci oğluna derin nefes al*

Esen poyraz sana anlatsın masal

Eğer istiyorsan al sana misal

Hiç rağbet görmedi fal bizim köyde

Harman döktüğümüz yer idi tapu

Yüz hakla çıkardı hep topu topu

Savurmaz beklerdik, sürülen sapı

Eğer ters eserse yel bizim köyde

Toprağa bereket, kuvvettir deyip

Tarlaya çekirdek çetene koyup*

Horoz da ötmüyor ortadan kayıp

Çöplüklerde kalmış, kül bizim köyde
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Her sabah Çorum’a kalkıyor dolmuş

Evlerin ceryanı suyu da gelmiş

Radyonun yerine TV’ler almış

Tarihe karışmış pil bizim köyde

Gördüm yapıların çoğu virane

Oturulmaz olmuş on onbeş hane

Göcenler bulmuş kendine bahane

Kalanlar yaşlı dul bizim köyde

Boşuna akıyor havuzun suyu

Keşikle sulamak kalkmış zavsuyu

İnançlıdır, her şey kaderim deyi

Şükreder Allah’a kul bizim köyde

Okulda çocuk yok kilit vurulmuş

Kara tahtadaki yazı silinmiş

Öğretmenler başka köye verilmiş

İşte böyle dostlar hal bizim köyde

Türkayşe’de durum böyle velhasıl

Gurbette Yusuf’un işleri nasıl

Ağlat bağlamayı geç de bir fasıl

Hasret türküleri çal sizin köyde
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BED/DUA

Ağlattı yüzümü hiç güldürmedi

O boynu altında kalasıca yar

Hep çile çektirdi ömrümü yedi

Ettiğini bir gün bulasıca yar

Görerek gözümün akışlarını

İşledi kalbime nakışlarını

Sonradan çevirdi bakışlarını

İki gözünde kör olasıca yar

Nerde karşılaşsam sırtını döndü

Yaptığı kötülük içine sindi

Bilmem ki, nerede ne yapar şimdi

Ciğeri ağzına gelesice yar

Çekip gitti arkasına bakmayıp

Ayıp etti, hem de çok büyük ayıp

Rahat yatağında canı çıkmayıp

Sürüne sürüne ölesice yar

Tanımasam derim mayası bozuk

Öyle çok kırdı ki yüreğim ezik

Bibi geçti bana attığı kazık

Vakit erken ömrü dolasıca yar

Vursun sinesine dövsün döşünü

Gün gelsin taşlara vursun başını

Doyup yaşamasın gençlik yaşını

Taze fidan iken solasıca yar

Kalbimde izlerin hala var diye

Yusuf sözlerini aldı geriye

Yaradan af etsin gir içeriye

Cennette ebedi gülesice yar
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MERHEM OL

Nur yüzünü dön de kalbim uyansın

Gönül bahçem yanıp solmasın heri

Nekadar gerçeksin beynim inansın

İçimde acaba kalmasın heri*

Gözlerim buğulu içimde hüzün

Dur gayrı ardında verdiğin sözün

Hüsranla bitmesin sonu bu nazın

Bir ömür hasretle dolmasın heri

Duy cevap ver bunca çağrılarıma

Merhem ol çekilmez ağrılarıma

Bu günün işini koyma yarına

Senden önce ecel gelmesin heri

Bul getir, nerede sır olan sevgi

Rahatlayı versin daralan sevgi

Yeşersin içimde körelen sevgi

Daha dallanmadan ölmesin heri

Aşk yakar dediler; ben bile bile

Aşkı nakış ettim mızraba tele

Otur da yanıma bir dinle hele

Yusuf sazıyla da çalmasın heri
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AVRUPA’YA
ALMAZLAR SİZİ

Aman ha! Onlara güzel görünün

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Hem diz çökün, önlerinde sürünün

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Çağ atladık deyip kafayı çekin

Bütün malınızı ortaya dökün

Ayine katılın, hem de top yekün

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Bunlar yobaz deyin Türk müftüsüne

Kulak verin papazların sesine

Hep takılıp kalın, başörtüsüne

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Fakirin sesini duymasanız da

Taş üstüne bir taş koymasanız da

Yasalar çıkarıp uymasanız da

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Ateistler, dine sövsün kızmayın!

Sakın ha onlara kuyu kazmayın.

Kopenhag yolunda hiç yan çizmeyin,

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Sırtınızı dönü verin kıbleye,

Gitmek gereksizdir deyip Kabe’ye!

Yahovacıları Doldurun köye

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Birkaç dil öğrenin Türkçe’den gayrı

Bu yönlere kaydı hayatın seyri

Eğriye doğru de’yin doğruya eğri

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi

Sakın çıkarmayın işin suyunu

Kuralına göre oynanan oyunu.

Beslemeyin, ithal edin koyunu,

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi.

Ona,ilgi duyan fazla bu sıra

Zaten, yıllar yılı kanayan yara

Kıbrıs’ı da peşkeş çekin Rumlara

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi.

Turnayı, tam vursanız da gözünden,

Yürümeyin Atatürk’ün izinden (!)

Vazgeçin “Ne Mutlu Türk’üm” sözünden,

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi.

Koşun geç kalmayın giren girene,

Tam gaz verin, dokunmayın frene,

Ödül verin Mehmetçiği vurana(!)

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi.

Yusuf’a bakmayın, o geri kafa,

Topluca dizilin onların safa,

Hans olsun, George olsun Mustafa

Yoksa Avrupa’ya almazlar sizi.
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OĞLUM BAK GİT

Ne oldu da, neden horozlanırsın

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Acaba kendini sen ne sanırsın

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Baban yaşındayım, bir baksana, ben

Büyüğe saygıyı bilmez misin sen

Bu yaşta bu sinir, o öfke neden

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Kemeri geri tak kemerin düşecek

Hava da çok Sıçak popon pişecek

Ulan ne var ki, bu kadar coşaçak

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Benim bütün çabam ekmek parası

Senle uğraşmanın değil sırası

Bak atmak üzere kafamın tası

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Kim gaz verdi sana, bu kadar dolma

Git oku adam ol, sen çöpçü olma

Elin kalem tutsun, hiç sopa alma

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Zaten zor taşıyom yorgun bedeni

Ben Eyüp değilim zorlama beni

Ayağım altına alırım seni

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.

Ozan Yusuf duyar, yazar bunları

Mızrabına saza düzer bunları

Hece hece süsler, bezer bunları

Sabrım taşmak üzere oğlum bak git.
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1961 yılında, Çorum ili Mecitözü ilçesi Kayı 
Köyünde dünyaya geldi. 17 yaşına kadar 
köyünde kalan Aşur Elma, 1978 yılında 
İstanbul’a giderek bir fabrikada işçi olarak 
işe başlar. Daha sonra Ankara’ya döner ve 
bir kamu kurumunda işe başlar. Hâlen aynı 

kurumda çalışmakta olan Ozan, evli ve 1 ço-
cuk babasıdır.

Çok sayıda şiiri çeşitli gazete ve dergiler ile 
antolojilerde yayımlanmıştır. Ozan Aşur 
Elma, aynı zamanda çeşitli dernek ve vakıf-
larda üye olarak aktif görev yapmaktadır.

AŞUR ELMA
(Aşur)
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ÇORUM’DA

Gönlümüzde birlik aşkı nerde

Çorumluyuz dostça çağlar sazımız

Üretkendir insanımız her yerde

Çorumluyuk dostluk sağlar sazımız

Asla bıkmaz usanmaz ki işinde

Bereketi toprağında taşında

Lezzeti bulur ekmeğinde aşında

Çorumluyuk dosta ağlar sazımız

Sungurlu Alaca Mecitözünde

Hile yoktur Çorumlunun özünde

Sevgi birlik hoş görü var sözünde

Çorumluyuk dostu bağlar sazımız

İskilip Osmancık güzeldir Bayat

Orada vardır yaşam ile hayat

Kin kibiri nefreti içinde at

Çorumluyuk dostu yağlar sazımız

Aşur’um der bahar ile yazımız

Sevgiden yanadır bizim özümüz

Gerçek dosta beyan olur sözümüz

Çorumluyuk yürek dağlar sazımız
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ANNE

Başucumdan hiç gitmezdin

Emeğin çok bana anne

Beni bırakıp yatmazdın

Emeğin çok bana anne

Hasta olsam çıldırırdın

Komşulara bildirirdin

Okşar beni güldürürdün

Emeğin çok bana anne

Kolun yastık saçın yorgan

Unutmazdın beni her an

Kurban olsun sana bu can

Emeğin çok bana anne

Benim için can atardın

Gecen gündüze katardın

Sarar koynunda tutardın

Emeğin çok bana anne

Aşur’um gençlik çağlarım

Sensiz karalar bağlarım

Yoluna bakar ağlarım

Emeğin çok bana anne
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KADERE BAK

Gülem dedim gülemedim

Güldürmüyor kadere bak

Gözyaşımı silem dedim

Sildirmiyor kadere bak

Çaresizlik her anımdan

Bezdirdi tatlı canımdan

Hançerin vurdu sonundan

Öldürmüyor kadere bak

Gurbetin bitmez acısı

İçimde çıkmaz sancısı

Sormuyor kardeş bacısı

Bildirmiyor kadere bak

Kimi vurdu kimi baktı

Ayrılık sinemi yaktı

Felek çakmağını çaktı

Söndürmüyor kadere bak

Aşur’um yanar ağlarım

Akarsu gibi çağlarım

Karlı dumanlı dağlarım

Aldırmıyor kadere bak
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KAYI YAYLASI

Gönül arzuladı kendi köyümü

İçimde hasreti kalmış Kayının

Serin yaylasını soğuk suyunu

Ne güzel yerleri varmış Kayının

Eksik olmaz yaylasının dumanı

Ne hoş biter çayır ile çimeni

Madımak ilede mantar zamanı

Herkesi bir sevgi almış Kayının

Kuzeyinde şimşek dede türbesi

Yapılmış üstüne güzel binası

Eksik olmaz köyümüze duası

Kurbanları kabul olmuş Kayının

Ne kadar hoş geçer baharı yazı

Hep yaylaya çıkar gelini kızı

Burcu burcu kokar gülü nergizi

Bütün halkın yüzü gülmüş Kayının

Köyüme giderim ederim seyran

Sevgisi içimden çıkmaz ki bir an

Gurbet ellerinde kaldım bir zaman

Aşur kıymetini bilmiş Kayı’nın
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PİR HAMDULLAH

Türbenize yüzüm sürdüm

Mahrum etme Pir Hamdullah

Ulu divanına durdum

Mahrum etme Pir Hamdullah

Umudum sana bağladım

Aşkınla coşup çağladım

Hem ikrar verip ağladım

Mahrum etme Pir Hamdullah

Pirim ben sana gelirim

Sizlerden ilham alırım

İşte yolunda ölürüm

Mahrum etme pir Hamdullah

Muhammede bağlı başın

Er evliyadır yoldaşın

Nutku var Hacı Bektaşın

Mahrum etme Pir Hamdullah

Yüzseler benim derimi

İnkâr etmem ben pirimi

Aşur’um verdim serimi

Mahrum etme Pir Hamdullah
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1961’de Çorum ili Çobandivan Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra 
ortaokula başladıysa da ikinci sınıftan ayrıl-
mak zorunda kaldı. Hayatını değişik işlerle 

kazandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şiir yaz-
maya ilkokul yıllarında başlayan şair, resim, 
heykel gibi güzel sanatlara da ilgi duymak-
tadır.

RASİM KAVLAK 
(Can Rasim)
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DÜNYA SANA
BİR HAL OLMUŞ

Dünya düzenin bozulmuş

Baktım sana bir hal olmuş

İyi insanlar azalmış

Dünya sana bir hal olmuş

Yalancısın hem şirinsin

Söyle bana sen kiminsin?

Dost değilsin sen neyimsin?

Dünya sana bir hal olmuş

Şerefsizler kucağında

Dondu Can Rasim sıcağında

Kimler yandı ocağında

Dünya sana bir hal olmuş
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KURTULUŞ
BEKLİYORUM

Bir zincirim var ki elimde

Her gün bir halka ekliyorum

Kemer olmuş sanki belimde

Ben ki kurtuluş bekliyorum

Parçalamak isterim seni

Çekemem artık ben çileni

Ararım kendini bileni

Ben ki kurtuluş bekliyorum

Kemer sıktı kopacak belim

Zinciri kıracaktır elim

Söylemeye varmıyor dilim

Ben ki kurtuluş bekliyorum

Zincir belime oldu kemer

Sanki sıkmaz kanımı emer

Can Rasim bu derdi nasıl yener?

Ben ki kurtuluş bekliyorum
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DERTSİZ KİMSE
BULAMADIM

Derdim desem göğe çıkar

Can bedenden bir gün bıkar

Ele düşsem kimler bakar

Dertsiz kimse bulamadım

Yalan dünya güzel hoştur

Hoş da olsa sonu boştur

Can kafesteki bir kuştur

Uçmaz diyen bulamadım

Kalpler kırmak gereksizdir

Acı çeken isteksizdir

Gücü de yoktur fersizdir

Dertsiz kimse bulamadım

Can Rasim’im derdim çoktur

Halden anlayanım yoktur

Hasta görmek bize haktır

Dertsiz kimse bulamadım
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VEDA ZAMANI

Yumuşak dilinden katı söz çıkarsa

Yanaklardan hüzünlü yaş akarsa

Gözlerin hep dalgın dalgın bakarsa

Aklının başa veda zamanıdır

Var olan şeyleri unutuyorsan

Başın dönüp de yolda kalıyorsan

Cüzdanından başka dost arıyorsan

Aklının başa veda zamanıdır

Her sözde tükürük çıkarsa dişten

Can Rasim gibi bezmiş isen işten

Hor görülmüş isen evlattan ve eşten

Ömrünün sana veda zamanıdır.
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SARSINLAR BENİ

Bu dünyadan elbet bir gün göçersem

Acılarımla hatırlayın beni

Mezarımda ayrık otlar biterse

Yolmayın öylece sarsınlar beni

Süremedim bu dünyanın sefasın

Gülerken acı çektim her defasın

Ey ölüm, derde ancak sen devasın

Ak kefen içine sarsınlar beni

Yaşarken çile çektim hiç gülmedim

Hak’tan emir böyle isyan etmedim

Zaten ben de yaşıyorum demedim

Can Rasim’i mezara koysunlar emi
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1963 yılında Çorum ili İskilip ilçesi İbik 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 
16 yaşında köyünden ayrıldı. Ankara’da in-
şaatlarda işçi olarak çalıştı. Askerlik dönüşü 
gittiği Suudi Arabistan’da bir süre çalıştıktan 
sonra yurda döndü. Evli ve üç çocuk babası 
olan Gökmen, Ankara’da ikamet etmektedir.

Halil Kaymak vesilesi ile Ozan Naçari Baba 
ile tanıştı ve Gökmeni mahlasını aldı. Şiir-
leri bazı antoloji çalışmaları ile birçok dergi 
ve gazetede yayımlandı. Birçok ilde çeşitli 
konser, festival, panel, söyleşi, radyo ve TV 
programlarına katıldı. 

MEHMET GÖKMEN
(Gökmeni)
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DOST NAÇARİ

Çikhasan’dır onun köyü

Eren ile bağlı soyu

Mitinglerde ömür boyu

Aktı gitti yaş Naçarî

İnsanlıkta cara eren

Zalimlere göğüs geren

Âşıklara mahlas veren

Temellerde taş Naçarî

Telefonda derler alo

Deyişlerde söyler dilo

Ellerdeki baba Sülo

Babalara kaş Naçarî

Gönüllerde o bir serdi

Yürür gider kervan derdi

Aslı Bacı lokma verdi

Sofrasında aş Naçarî

Gökmeni der ustam sana

Çok feyizler verdin bana

Kırklar küresinde yana

Yola koymuş baş Naçarî
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DÜNYAYA SAÇTI
SULARİ

Yirminci asırın ilk çeyreğinde

Gözünü cihana açtı Sularî

Erzincan ilinden şimşek misali

Şavkunu dünyaya saçtı Sularî

Ustasını bulup dersini alan

Deyişler söyleyip sazını çalan

Âşıklar içinde ummana dalan

Pir elinde bade içti Sularî

Belikli okumuş ilmi veliden

Hep çalıp söyledi merdan Ali’den

Muhabbet eylerdi ulu nebiden

Sevenler uğrağı haçtı Sularî

Dostlar meclisinde sohbeti kuran

Hâl ehli olanı bağrına saran

Atışma olunca hasmını yoran

Deli poyraz gibi geçti Sularî

Levh-i Mahfuz gibi kalemi yazan

Kalmadı atıyla köyleri gezen

Gökmeni dünyada bozuldu düzen

Şimdi ahretini seçti Sularî
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SÖZ BULAMAZSIN

Bana hakir bakma sen insanoğlu,

Benim şu sözüme söz bulamazsın.

Yaram derin gardaş dolu mu dolu,

Yarama basacak tuz bulamazsın.

Gezdim şu dünyayı hep adım adım,

Gezdiğim yerlerde dostluk aradım,

Ama yine alamadım muradım,

Benim yaşantımda haz bulamazsın.

Gökmeni’yem tutan yoktur elimden,

İstiklâl Marşı’nı koymam dilimden,

Hep beraber Atatürk’ün yolundan,

Daha bundan büyük iz bulamazsın.
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BİR ÇIRAĞIM
VARDI

Bir çırağım vardı benim bir zaman,

Ustasını bine katlamadı mı?

Demedim kimseye asla elaman,

Gönlümün kabuğu patlamadı mı?

Bir zaman boşudum yok idi para,

İşsiz gezerken derindi yara,

Muhanet yanında düşünce dara,

Kafamın tası da çatlamadı mı?

Hayvandır cahilden farkı olmaz ki,

Aslı nesli hatırına gelmez ki,

Gerçekleri arayıp da bulmaz ki,

Aklını başına toplamadı mı?

Gökmeni de bir kürede yanarken,

Aşkın pervanesi olup dönerken,

Engin uçup dost bağına inerken,

Sırrını herkesten saklamadı mı?



426

YOK YOK

Bu günlerde gel diyen çoğaldıysa

Çekip zülfükarı gelme ha yok yok.

Eğer benim şahım Merdan Ali’yse,

Sakın boş hayale gelme ha, yok yok.

Edebi kalmadı utanmaz kulun,

Yıkıldı erkânın nerede yolun,

Kırklar meclisine serildi çulun,

Gelip de kahrından ölme ha, yok yok.

Siyaha dönüştü Arafat daşı,

Kim için kesildi Hüseyin başı,

Çağlayıp akıyor gözümün yaşı,

Sahte gözyaşımı silme ha, yok yok.

Azrail gelip de hamle verince,

Kazsınlar Gökmeni kabrim derince,

Sırat köprüsü’nde safa girince,

Perişan halıma gülme ha, yok yok.
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1963’te Çorum ili Alaca ilçesi Büyük Hırka 
Beldesi’nde doğdu. İlkokulu burada tamam-
layıp, Bursa İmam Hatip Lisesi’nden mezun 
oldu.

Şiire ilgi duyması ve edebiyatla ilgilenmeye 
başlaması ortaokul yıllarında başladı. İlk şiir-
leri, amatör tarzda yazılmış olsa da yetişmesi 
gerektiğine olan inancı ile ustaların şiirlerini 
okuyarak kendisini geliştirdi.

Şiirleri “Aşkın E Hali”, “Hale”, “Kilim”, “Sevi-
ye”, “Taka”, “Çorum Hâkimiyet”, “Manşet”, 
“Alaca Birlik” gibi dergi ve gazeteler ile deği-
şik antolojilerde yayımlandı. Çorum’da yerel 
gazete ve edebiyat dergilerinde hâlen şiirleri 
yayımlanmaktadır.

Çorum’da ikamet etmekte olup sanayi sektö-
ründe metal, PVC imalatı ile uğraşan şair, evli 
ve üç çocuk babasıdır.

NUH COMBA
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YILLAR (I)

Bir ah çektim şöyle maziye daldım

Gençliğimi almış götürmüş yıllar

Dertler deryasında boğuldum kaldım

Neşeyi, huzuru bitirmiş yıllar

İçim kan ağlıyor, geçmez anlarım 

Yaşanmamış gibi olmuş dünlerim

Meğer hep hazanmış bahar günlerim

Kapıma kışı da getirmiş yıllar

Feryadım ninnidir anlamayana 

Kudretim tükenmiş, gelmiyor cana 

Çekilmez ne varsa hep dertten yana

Çileli başıma yetirmiş yıllar

Çileyi tac edip, başıma takmış

Efkâr ateşini bağrıma yakmış

Gönül kapısına bir kilit çakmış

Eşiğine gelip oturmuş yıllar

Düşenin dostu yok, olmaz sırdaşım 

Hâlimden anlamaz bacım, gardaşım 

Kaderimde keder olmuş yoldaşım

Dostla bağım kesen satırmış yıllar

Ey vefasız yıllar her şey yalanmış 

Zararın ziyanın bana dolanmış

Hayat denen piyes, vurgun, talanmış

Beni bu oyunda batırmış yıllar
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YILLAR (II)

Zaman eleğinde eledin beni 

Dertleri kar gibi kürüttün yıllar 

Çile gömleğine beledin beni 

Bağrımı kederle bürüttün yıllar! 

Geldiğim yollara ibretle baktım 

Dostların uğruna kendimi yaktım 

Sel oldu yüreğim, çağlayıp aktım 

Ömrümü ziyana sürüttün yıllar! 

Çıngı çıngı olmuş tüm emeklerim 

Neden kabul olmaz hiç dileklerim 

Ayakta duramam hep emeklerim 

Düşmanı peşimden ürüttün yıllar! 

Ne kadar yük varsa üstüme salıp 

Zifir gecelerde uykumu bölüp 

Her gece düşümde kâbusum olup 

Beni benden alıp yürüttün yıllar! 

Bir daralma başlar ansızın serde 

Çöküp kalıyorum olduğum yerde 

Zamansız düşmüşüm çaresiz derde 

Şamdanda mum gibi erittin yıllar! 

Artık umudum yok, gülemiyorum 

Hayırdan başka şey dilemiyorum 

Kader yazısını silemiyorum 

Beni genç yaşımda çürüttün yıllar! 
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ŞEHİDİM

Şahadet haberin geldi yuvama

Ateş düştü yürek yandı şehidim

Kapkara bir matem çöktü ovama

Toprak kandı, anan yandı şehidim

Minareden yanık sâlân okunur

Hicran ateşinden kefen dokunur

Gabar bile ihanetten yakınır 

Kaç gönülde umut söndü şehidim

Çiçeği burnunda bu genç yaşında

Sevenler saf tutmuş bekler başında

Bak, “Vatan sağ olsun” yazar taşında

Kabrin nur çerağa döndü şehidim

Ateş düştü yürek yandı şehidim

Eşin, yavrun, anan, baban, ocağın

Garip kaldı şimdi yurdun bucağın

Kara toprak doldu artık kucağın

Saat durdu, zaman dondu şehidim

Hüma kuşu yuva yapmış bacaya

Ay doğmuyor yıldız küsmüş geceye

Kan damlamış, ağıt düşmüş heceye

Şiirlere hüzün sindi şehidim

Sana minnettarız bizler şehidim

Peygamber cennette özler şehidim

Melekler yolunu gözler şehidim

Rahmeti Rahmana kandı şehidim
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AYRILIK

Ruhum firkatiyle hüznüne erip 

Kurumuş dal gibi kırar ayrılık

Sararıp dökülmüş gazele serip

Beni büklüm büklüm dürer ayrılık

Bir zaman gönülde meltemler eser

Gül hazana erer bülbüller susar

Vuslat hayal olur her şeye küser

Şimdi ümitleri kırar ayrılık

Seherin şavkında gönül açılır

Rahmet melekleri arza saçılır

İblis yedi büklüm olur küçülür

Şakirdin yolunda sürer ayrılık

Zikir perdesinde Hakk’ın perisi

Hakikate uzak bundan gerisi

Mürşit ve müridin hep hilelisi

Riya halkasından ürer ayrılık

Açılmış kapılar bir bir kapanır

Kalbin ortasından çekilir sınır

An be an, ah çeker tükenir ömür

Makber kucağına sarar ayrılık

Amel defteriniz dolduğu zaman

Ruhu bedeninden aldığı zaman

Ecel başa gelip öldüğün zaman

Toprağın harcına karar ayrılık

Metfen, sade seni alır içine

Meleklerin gelir başlar biçime

Amel defterini sarar göçüne

Ebedi âlemde yorar ayrılık



432

SON YAPRAK

Çileli bir yılın son yaprağı mı?

Koparıp attığım hüzünlü kâğıt

Sürdüğüm, ektiğim çöl toprağı mı?

Ambarım dolmamış, sözümde ağıt

Baharda hep poyraz değdi döşüme

Sen yerimde ol da gel de üşüme

Kâbuslar çöküyor gece düşüme

Uykular firari gözümde ağıt 

Her sene sonunda hesaba dalıp 

İyiden kötüden ibretler alıp 

Hayırlı dileyip hakka yalvarıp

İçim sana ayan özümde ağıt

Zaman aleyhimde korku yaşarım 

Vuslat yollarında yanıp coşarım

Makberin bağrına hızla koşarım 

İçimde hasretin sızımda ağıt

Ne takdir edersen ederim fikir

Kalbimde istiğfar dilimde zikir

Verdiğin nimete binlerce şükür 

Bağrımda ateşin közümde ağıt
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1964 yılında Çorum ili Ortaköy ilçesi Fındıklı 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. Askerlik dönüşü 

saz çalmaya ve şiir söylemeye başlayan Ya-
vuz, hayatını Çorum’da sürdürmektedir.

HASAN YAVUZ
(Âşık Hasan)
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GEL BERABER
YAŞAYALIM

Geçip gitti gençlik çağım

Kaldı o yârimde ahtım

Ne kötüymüş kara bahtım

Harap oldu gitti ömrüm

Yaktı beni yarin gözleri

Takmış gerdana gülleri

Baharın hızlı sesleri

Aktı gitti benim ömrüm.

O yarimin bakışları

Yaktı beni de kaşları

Dayandı kırka yaşları

Kocadı gitti ömrüm.

Âşık Hasan artık bakmaz

Bu dünya sana da kalmaz

İnsanın sevdası bitmez

Bitti benin bitti ömrüm.
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BEN ÖLÜMDEN
KORKMUYORUM Kİ

Ömür hep geçti gurbette

Gidecek miyim cennete

Azrail vuracak pençe

Ben ölümden korkmuyom ki

Kan bürümüş gözlerine

Teri inmiş dizlerine

Bülbül konmuyor gülüne

Çünkü gülü kokmuyor ki

Dünyada görmedim bir gün

İsyan ederdim de her gün

Geçer mi garibim dar gün

Çünkü yârim sormuyor ki

Kimse Hasan’ı sormadi ki

Elimden tutan olmadı

Dünyada yüzüm gülmedi

Çünkü kader gülmüyor ki
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BEN YOLUMU
SÜREGELDİM

Ben yolumu süre geldim

Geldim de niyaz eyledim

Yoluna seni mi verdim

Ben yolumu süre geldim.

Ali’dir imamlar başı

Durmaz gözlerimin yaşı

Unutmam Hacı Bektaş’ı

Ben yolumu süre geldim.

Yolumuz çok ince gider

Musa turda koyun güder

Muhammed insanı sever

Ben yolumu süre geldim.

Düz yola gidek hepimiz

Elbet vardır sahibimiz

Muhammet’tedir tenimiz

Ben yolumu süre geldim.

Âşık Hasan gider yoluna

Pir’im sahiptir postuna

Erenler durdu darına

Ben yolumu süre geldim.
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HEP KÖLE Mİ DİYE
GELDİM DÜNYAYA 

İşçi sınıfını kimse görmüyor

Bu dünyada hiçte yüzü gülmüyor

Kahpe felek neden yardım etmiyor

Hep köle mi diye geldim dünyaya

Geçip gitti ömrüm dayandı kırka

Çalışır çalışır hep gider boşa

Zenginler oturmuş çekilmiş parka

Hep köle mi diye geldim dünyaya

İşçi diye insanoğlu küçülmez

Neden fakirlerin gurbeti bitmez

Yetmez gibi bir de yarini görmez

Hep köle mi diye geldik dünyaya

Âşık Hasan hiç kötülük yapmadı

Çalışacak artık gücün kalmadı

En sonunda Arap çölünde kaldı

Köle mi diye geldim dünyaya
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MAHSUNİ ŞERİF’E

Mahsuni doğmuş Afşin’den

Çok kişi vardır peşinden

Çok mânâ vardır sözünden

Kim unutur Mahsuni’yi

Çok gezdi âlem cihanı

Ozanlar sever insanı

Dinle Mahsuni’yi tanı

Kim unutur Mahsuni’yi

Kendini büyük görmedi

Kötülüğü hiç sevmedi

Özgürlüğü hep söylerdi

Kim unutur Mahsuni’yi

Âşık oldun sen halkına

Ulaştın sen dergâhına

Herkes âşıktır sazına

Kim unutur Mahsuniyi

Âşık Hasan sizi sever

Hep Mahsuni Mahsuni der

Senin yoluna da gider

Kim unutur Mahsuni’yi
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1964 yılında Çorum ili Mecitözü ilçesi Alan-
cık Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, or-
taokulu Çorum’da okuduktan sonra Mecitö-
zü Lisesi’ne başlamışsa da yarıda bırakmak 
zorunda kalmıştır.  Evli ve üç çocuk babası-
dır. 

Şair, bir süre köyünde çiftçilik ve hayvancılık 
yaptı. 2002’de Ankara’ya taşındı. Numune 

Hastanesi’nde hizmetli personel olarak baş-
ladığı işinde hâlâ çalışmaktadır.

Şiirlerinde insan ve doğa sevgisini işlemek-
tedir. Yöresel etkinliklere, festivallere ve 
televizyon programlarına katılmaktadır. Şi-
irleri, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan 
Sönmez’in iki de albüm çalışması vardır. 

MEDET SÖNMEZ
(Medet)
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KUL OLABİLSEM

Bir piri ustanın tuttum elini

Tezgâhından geçip hallolabilsem

Aşar idim yedi dağın belini

Dostun çiğnediği yol olabilsem

Arzumanım vardır bülbül sesinde

Gerçekler söylenir hak nefesinde

Ak ile kırmızı dost bahçesinde

Açılıp derilen gül olabilsem

Hiç yorulmaz enginlere süzülen

Gam çeker mi sevdiğine yazılan

Çiçeklerin şerbetinden ezilen

Arı işleminde bal olabilsem

Çok murat var gönüllerde dolaşan

Elbette kazanır doğru çalışan

Edebiyle erkânıyla yakışan

Bir ulu sultana kul olabilsem

Yalvar gel ey Medet pirine yalvar

Yola turap isen geçit var yol var

Muratları veren Hünkâr Ali var

Ümmet-i Hüda’dan dil alabilsem
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MERDAN ALİ

Hayale yeldirme beni

Tut elimden merdan Ali

Sergander eyledim canı

Tut elimden Merdan Ali

Özümde var olan sensin

Gönlümde yâr olan sensin

Aşkımda sır olan sensin

Tut elimden Merdan Ali

Tutuştu yandı yüreğim

Dost arar gönül sarayım

Nazar kıl sana varayım

Tut elimden Merdan Ali

Ben kendimi arar oldum

Sevda dağarına daldım

Çekilmez gam ile doldum

Tut elimden Merdan Ali

Bergüzar vermek isterim

Kavuşup sarmak isterim

Cemalin görmek isterim

Tut elimden Merdan Ali

Medet dosta halin bildir

Rahmeti ihsanı boldur

Gel kerem eyleyip güldür

Tut elimden Merdan Ali
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DUYAN DA VARDIR

Neyine küsersin sen kime yârsın

Serseri budala diyen de vardır

Sevdiceğin var mı kimi ararsın

Ahdı peymanına uyan da vardır

Herkes bir ağacın konmuş dalına

İrade hesabın kendi eline

Hedef almış gider hakkın yoluna

Bilemezsin geri cayan da vardır

Bir misal eylemiş ibreti âlem

Sıfatı insan ya vermez bir selam

Duygu düşünceyi yazıyor kalem

Hakikat esrarın duyan da vardır

Kâmil olmayanlar kemale ermez

Aşka ermeyenler cemali görmez

Kamil olmayana Hak sırrın vermez

Hak için canına kıyan da vardır

Medet seven ayrı kalmaz dostundan

Çiğneyip de hep geçerler üstünden

Hırkan ile oturduğun postundan

Tacını tahtını soyan da vardır.
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YOLLAR GÖRÜNÜR

İki güzel bir oturmuş yan yana

Lebin ırmağından seller görünür

Meclisi erenler gönül can cana

Gönülden gönüle yollar görünür

Birlik olmuş erenlerin hepisi

Pazarlık ederler alır tapusu

Hoşgörü bağının açık kapısı

Açılmış goncalar güller görünür

Hükmeder cihana eler elekten

Ademi yüceltir her bir melekten

Gönül bahçesini sular kulaktan

Arıdır bin bir tat ballar görünür

Ötüşür bülbüller güle naz eyler

Dostluğa armağan dile naz eyler

Sevdiğim güzeller bile naz eyler

Muhabbetli dudu diller görünür

Medet gafil olma boş değil meydan

Hak bir âlem olmuş dönüyor devran

Aslı hanedana gitmeli kervan

Gitmezsen başında hallar görünür.



444

VAR MIDIR?

Mertlik badesini içenler kanar
Bir kısmetin on eyleyen var mıdır?
Duygu değirmeni çark edip döner
Danesini un eyleyen var mıdır?

Fark eyleyen bulur çağı devranı
Bir menzile ulaştırır kervanı
Dostluğun yolunda aşkın erbabı
Sevgisini bin eyleyen var mıdır?

Sevgiyi yaşayan hasların hası
Hakka yâr olurlar olmazlar asi
Mihneti beladır dostluk ihyası
Melaneti don eyleyen var mıdır?

Dost elinden eser aşkın havası
Gönül bağındadır türlü meyvası
Coşturur aşığı dostun dalgası
Feryat edip ün eyleyen var mıdır?

Kimisi yas çeker kimisi gamda
Kimisi muhabbet eyler zamanda
Bir devran içinde hoş bir mekânda
Devesini ön eyleyen var mıdır?

Kimi beyhudedir yârini bilmez
Zararını bilmez kârını bilmez
Bugünü yaşar da yarını bilmez
Hesabını dün eyleyen var mıdır?

Medet bu bir âlem dünya misali
Ol sultana bildir sen bu ahvali
Bir güzel severim yoktur emsali
Sinesinde can eyleyen var mıdır?
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1965’te Çorum ili Alaca ilçesinde doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Alaca’da tamamladı. 
Evli ve üç çocuk babası olan şair, tarım ve 
ticaretle uğraşarak hayatını sürdürmektedir.

Şiire olan ilgisi ortaokul yıllarında başlayan 
ve çeşitli dergi ve antolojilerde şiirleri yayım-
lanan Kurt’un bir de “Günbatımı Düşleri” 
isimli kitabı yayımlanmıştır.  

ARAP KURT 
[Kurtoğlu(1)]
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ALACA KARANLIK

Hüseyin ovayı sis mi bürümüş

Naçar güvercine bulutlar ağlar

Siyah saçımda ak almış yürümüş

Garip yolculara yurt olur dağlar

Bozkırın ortası bir yeşil vaha

Beklerim şafağı çok var mı daha

Ömrü olanlar ki erer sabaha

Büyüdükçe büyür dert olur dağlar

Alacakaranlık ay üşür gece

Nazlı yârin sözü gider mi güce

Bu gönül elinden vay halim nice

Yaralı yiğide sırt olur dağlar

Tararken zülfünü düşürme yere

Onulmaz belalar gelirmiş sere

Feryat çığlıkları yıksa bin kere

Eğilip bükülmez mert olur dağlar

Aşarım da ben bu dağı aşarım

Yollar çatallaşır düzde şaşarım

Çile dolu kabım sığmaz taşarım

Yol vermez sulara bent olur dağlar

Alaca yolları bükülür gider

Ardından yüreğim sökülür gider

Gözyaşı güllere dökülür gider

Sevdanın emsali aht olur dağlar
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BABAM

Seni beklemekle geçti şu ömrüm

Beş yaşından beri küserdim sana

Baba özlemiyle gamlanan gönlüm

İçin için yanar eserdim sana

İlk hatırladığım köyün yokuşu

Ve un değirmenin mazot kokusu

İçime sığmayan baba duygusu

Sel olup büyürdü taşardım sana

Almanya koymuşlar gurbet adını

O garip anam ki çile kadını

Onun ile tattık acı tadını

Her gece rüyamda koşardım sana

Gelecek sanırdım dağın ardından

Çocuk yaşta piştim dünya derdinden

Turnalar göçerken senin yurdundan

Bende onlar gibi aşardım sana

Kırk altı yaşımda yitirdim seni

Kendi ellerimle götürdüm seni

Cennet mekân olsun yatırdım seni

Hakkını helal et, şaşardım sana

Kurtoğlu teke tek kaldın mı şimdi

Gözlerinden yaşın saldın mı şimdi

Ölümden dersini aldın mı şimdi

Her damla yağmurla düşerdim sana
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BAHADIRA MEKTUP

Duydum ki başında çok duman varmış
Elinin tersiyle kovsana oğul
Madem bu devirde yiğitlik ölmüş
Namerdi ininde boğsana oğul

Aklım sende kalır başın ağrısa
Yediğim zehr’olur dişin ağrısa
İçim alevlenir gözün seğrise
Bana dertlerini versene oğul

Ayakaltı etme kutsal sevgiyi
Hak edene göster aşkı ilgiyi
Cehalete düşme kavra bilgiyi
Nef’s denen şeytanı dövsene oğul

Değer verme sakın pula cüzdana
Paha biçilir mi kalbe vicdana
Hep şükretmişimdir doğduğun âna
Mazlumu kollayıp övsene oğul

Aldanma dünyanın şatafatına
Çok fazla güvenme gençlik atına
Hak eden otursun gönül tahtına
Kibrin defterini dürsene oğul

En büyük servetmiş hayırlı evlat
Hainin gözünde bir hiçmiş devlet
Nasihatım sana değerli ziynet
Kadir kıymetini bilsene oğul

Farz et ki Kurtoğlu saydı da gitti
Gökte yılduz idi kaydı da gitti
Ömür su misali doymadan bitti
Baba avazını duysana oğul
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GÖNÜL

Derdimi söylesem gül açmaz olur

Sen böyle bir hazan gördün mü gönül

Sis çökmüşse göğe yol geçmez olur

Sebebin turnaya sordun mu gönül

Akşamdan sabaha ömrü çürüttün

Yürümez denilen dağı yürüttün

Göz pınarlarında yaşı kuruttun

Dostun diyarına vardın mı gönül

Yapraklar düşerken sonumu gördüm

Toprakta çoğalan ölümü gördüm

Daha geçen gece dünümü gördüm

Bu rüyayı hayra yordun mu gönül

Suyu dinle suyu, akarken ağlar

Gözlerim gözüne bakarken ağlar

Bülbül çilesini çekerken ağlar

Yoksa yar sırrına erdin mi gönül
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BULAMADIM

Yollara düşürdün divane edip 

Menzile varacak yol bulamadım

İçimde büyüyen korkuyu yenip

Sıkıca saracak bel bulamadım

Her gülün başında bir diken bekler

Papatya falında kaldı dilekler

Hazana yenilmiş nazlı çiçekler

Gönlümce derecek gül bulamadım

Zehir oldu gayrı içtiğim sular

Canlanır anılar gözlerim dolar

Yitiği olanlar saçını yolar

Teselli edecek dil bulamadım

Ne geçti eline zalimin kızı

Kar bastırdı yine görmeden yazı

Her gün batımında çoğalır sızı

Derdimi bilecek kul bulamadım
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1965 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğ-
renimini Çorum’da tamamladı. 1986 yılında 
Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinin tarih bölü-
münü bitirdi. Türkiyenin değişik yerlerinde 
öğretmenlik yaptı.

Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Gös-
terir,  geçmişte yaşamış büyük ozanlar ile 
günümüzün önemli ozanlarının şiirlerini 
okuyup inceleyerek kendisini yetiştirme-
ye çalıştı. Özellikle İhsani ile Mahzuniden 
êtkilenerek toplumcu şiir anlayışına yöneldi. 
Halk şiiri geleneğine uygun olarak yazdığı 

şiirlerinin bazısı çeşitli gazete, dergi, seçkiler-
de yayımlandı.

Ozanın şiirleri ile ilgili olarak 2011 yılında 
araştırmacı Can Yoksul tarafından Ozani ve 
Şiirleri Üzerine adlı bir inceleme yayımlan-
dı.

Örnekli-Tanıklı Çorum Ağzı Sözlüğü ve 
Ölüm Var Ayrılık Var-Çorum Manileri adlı 
derleme çalışmaları da bulunan, evli ve bir 
çocuk babası olan şair, halen Çorum’da öğ-
retmen olarak çalışmaktadır. 

İBRAHİM GÖSTERİR
(Ozani)
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ÖĞÜTLEME

Dostum her işini iyi ölçüp biç

Sonra başın derde salmayasın ha!

Olmaz işe âmin denilir mi hiç?

Okyanusa maya çalmayasın ha!

Kaypaktan uzak dur merdinen tanış

Bin bilsen gene bir bilene danış

Boğaz kırk boğumdur süz öyle konuş

Sohbete destursuz dalmayasın ha!

Dil kemiksiz amma çelikten geçer

Onunla yel eken fırtına biçer

Arifler her sözün hasını seçer

Boş söz cevher olsa almayasın ha!

Ya kendini sakın cahil yoldaştan

Ya da hiç yakınma vurduğu taştan

Ben sana dostçana dedim en baştan 

Ozani kusura kalmayasın ha!
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UYKU

Gece gündüz uykuda hep

Bu halk ne gün uyanacak?

Teneke mi çalsek acep

Bu halk ne gün uyanacak?

Gündüzü bir pula sattı

Daha ilk akşamdan yattı

Tan ağardı şafak attı

Bu halk ne gün uyanacak?

Uyanır derken sabaha

Ne oldu uyur daha

Kuşlukta savuştu aha

Bu halk ne gün uyanacak?

Hastamıdır acep ne oldu?

Bir derdi var benzi soldu

Gün yükseldi öğlen oldu

Bu halk ne gün uyanacak?

Hayat onu yere yıktı

Kalk dedikçe geri ıktı

Bak işte ikindi çıktı

Bu halk ne gün uyanacak?

Süslü yalan gözü boyuyor

Çöplen toplayıp doyuyor

Gün battı daha uyuyor

Bu halk ne gün uyanacak?

Bu koyu gafletten ayıp

Aymasa yarını kayıp

Uyumayı ayıp sayıp

Bu halk ne gün uyanacak?

Ozani duymaz ki bağır

Sağır sultandan da sağır

Uykusu ölümden ağır

Bu halk ne gün uyanacak?
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ZAMANE

Gönülsüz it karaltıya ürdükçe

Aç kurtlar sürüyü boğarmı boğar

Soysuzlar adına leke sürdükçe

Kişi insanlıktan soğarmı soğar

Bahçenin çitini sökse bir muzu

Bostanda hal koymaz yaban domuzu

Katırdan at doğmaz kurttan da kuzu

Merhametten maraz doğarmı doğar

Emlik kuzu kösemene tos vurur

Demekki kalmamış saygıyla gurur

İnsanın yüzüne çemkirir durur

Zamane gölbezi zağar mı zağar

Çağı kapanalı kara sabanın

Meralar muhtarın kuzu çobanın

Hele gönlü olsun artık çobanın

Tekeden kölemez sağar mı sağar

Zamanın insanı yalak olursa

Yalı bile yalar beleş bulursa

Yalakanın iti duaya dursa

Gökyüzünden kemik yağar mı yağar

Arifler postunu sürer engine

Söz sohbet kurulur dengi dengine

Kapılır yaprağın dalın rengine

Yoz keçi bayıra ağar mı ağar

Ozani bir devre erdik ki haçan

Ne kovan bellidir ne belli kaçan

Kuyruğuna kabak bağlayan sıçan

İğne deliğinden sığar mı sığar
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BENİM GÖNLÜM

Benim gönlüm cennet köşkü

Ot bürümüş sin sendeki

Kalbim benim sevgi dolu

Çerçöp dolu in sendeki

Bir sorum var dur gitme dur

İsrafil kim? Nerede sur?

Ellerde arama kusur

Üç beş değil bin sendeki

Kötüye veripte değer

Tez günde caymasan eğer

Bir gün olur senide yer

Bu bitimsiz kin sendeki

Ne inkârdır ne nisyandır

Sanma ki hakka isyandır

Benim mürşidim insandır

Peri şeytan cin sendeki

Gel Ozani lafı gevme

Hayrı koyup şerre evme

Tanrıya tap, kulu sevme

Bir acaip din sendeki
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YALAN

Ayılar oynayıp gerdan kırsa da

Güzellerden naz çaldığı yalandır

Cırlayığın bağlaması varsa da

Kurbağanın saz çaldığı yalandır

Gülü seven var mı solduktan sonra?

Kuruyup kalmaz mı yolduktan sonra

Tilkinin rahmetli olduktan sonra

Kümeslerden kaz çaldığı yalandır

Karaysa beylerin yazdığı yazı

Ekmek tavşan olur, yiğitler tazı

Ardından erişip dosyada bazı

Sefaletten haz çaldığı yalandır

Azemdeki yaraya bak mora bak

Nasıl vurdu felekteki zora bak

Yürek tandırında yanan kora bak

Zemherinin yaz çaldığı yalandır

Ozani der kışlar güze art olsun

Gene bahar gelir hele mart olsun

Vallahi billahi yemin şart olsun

Çok zenginin az çaldığı yalandır
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1965 yılında Çorum’da doğdu. Lise öğreni-
mini yarım bırakarak TRT’ye girdi. 1977-1980 
arası, sözleşmeli olarak çalıştığı bu kuruma, 
askerlik sonrası bir daha dönemedi. Geçimi-
ni işçilik, çiftçilik, esnaflık gibi değişik uğraş-
larla sağladı. Sanata gönül vermiş bir aileden 
gelen Kurtoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Hakkında 12’si lisans, 22’si yüksek lisans ol-
mak üzere toplam 34 tez çalışması yapılan 
şairin 5 şiir kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca 26 
türküsü kayıt altına alınmış, 9 şiiri de beste-
lenmiştir. Yurt içi ve dışında çeşitli sanatsal 
etkinliklere, birçok TV programına katılmış-
tır.  

RIFAT KURTOĞLU 
[Kurtoğlu (2)]
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KAÇ GÖNÜL

Dost dediğin dar zamanda bellolur,

İyi günde dost olandan kaç gönül.

Muhannetle dert tasa mı hallolur?

Var halını hal ehline aç gönül.

Dağ yücedir amma başı karlıdır,

Bal bal olduğundan üstü sırlıdır.

Her gönülün derdi türlü türlüdür,

Gam kasavet kul başına taç gönül.

Yaman olur yavaş atın çiftesi,

Dinden eder ham yobazın softası,

Kul olanın yüzündedir yaftası,

Akıbetin bir kocaman hiç gönül.

İnsansa da mahlûkatın âlâsı,

Ne düzeni biter ne de hilesi,

Malın dışa, kulun içe alası,

Dene sına bin tart düşün seç gönül.

Sen sen ol da kulda kusur gözetme,

Cahilinen sohbet etme söz etme,

Namert sofrasına elin uzatma,

Mert elinden tas tas ağu iç gönül.

Kurtoğlu’yum yükün daran tüy olsun,

İster dünya parsel parsel pay olsun,

Varsın âlem ağa paşa bey olsun,

Saltanatın üç gün burda üç gönül.
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HAK’TAN OLUR

Âşıklık bir nasip işi, 

O lütuftur Hak’tan olur. 

Daldan bükme olmaz kişi, 

Soydan sürer kökten olur. 

İl’m-i ledün okuryazar, 

Hisleriyle görür sezer, 

Ölü yaşar deli gezer, 

Canı tene yükten olur. 

Âşık nefsin gözetmeyen, 

Hak’tan öte söz etmeyen, 

Harama el uzatmayan, 

Malı mülkü yoktan olur. 

Sevgidir aşığın dini, 

Bilmez “ben”i olmaz kini, 

Hem cömerttir gani gani, 

Gözü gönlü toktan olur. 

O devayı dertte bulur, 

Kanaati şükrü bilir, 

Garip doğar garip ölür, 

Derdi gamı çoktan olur. 

Âşık olan dil ehlidir, 

Edep erkân yol ehlidir, 

Gönül ehli hal ehlidir, 

Özü sözü oktan olur. 

O damlada umman arar, 

Manâlardan manâ derer, 

Sır içinde sırra erer, 

İçi dışı paktan olur. 

Tez dolar da geç dökülür, 

Kahrı nazı zor çekilir, 

Ne eğilir ne bükülür, 

Daim’ başı dikten olur. 

Ağırdır o kâmildir o, 

İlmi ile amildir o, 

Her dem kadr-i cemildir o, 

Halk içinde tekten olur. 

Kurtoğlu’yum olmaz paha, 

O riyasız asil ruha, 

Samimidir hep Allah’a, 

İtikadı pekten olur. 
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YIKILIN DAĞLAR

Yâr gurbet elinde ben sıladayım 

Yol verin geçeyim bükülün dağlar. 

Ölüp kurtulmadım bir çiledeyim, 

Çekilin aradan çekilin dağlar. 

Tütüyo gözümde yâr buram buram, 

Söyleyin burada ben nasıl duram? 

Dünya gözüyünen bir kere görem, 

Gelin yollarıma dikilin dağlar. 

İçimde hasreti hicranı çoktur, 

Bilirim yamanız beliniz diktir! 

Hiç mi imanınız dininiz yoktur? 

Utanın arlanın sıkılın dağlar. 

Şu dünyada bir yar için yaşarım, 

Şahin olur zirvenizden aşarım, 

“Ferhat” gibi bağrınızı deşerim, 

Dayanmaz ne kumun ne kilin dağlar. 

Kurtoğlu’yum gücüm Hak’tan alırım, 

Kavuşmak nasipse bir yol bulurum, 

Kader de var ise düşer ölürüm, 

Hepiniz yok olun yıkılın dağlar. 



461

ÖLÜRÜM AYŞE’M

Şu bendeki sevdan beni bitirir, 

Gözyaşımı Ummanlara yetirir, 

Çaresi yok mezara dek götürür, 

Umutsuz bir aşk bu bilirim Ayşe’m. 

Kurtoğlu’m kahırla hasretle sargın, 

İster de gülemez bahtına dargın, 

Aşkınla veremdir kan kusar her gün, 

Sensiz yaşayamam ölürüm Ayşe’m. 

Her günüm her anım asırdan beter,

Sabrıma ne sabır ne mecal yeter

Kör olsun gözlerim uyku mu tutar

Düşlerin koynuma dolmadan Ayşe’m.

Ben seni Mecnun’ca divane sevdim,

On değil yüz değil bin sene sevdim,

Nefsane sevmedim efsane sevdim,

İçimde umudun olmadan Ayşe’m.

Kurtoğlu’m aşkına olsam da köle,

Varsın hiç bitmesin çektiğim çile,

Razıyım sevmeye ecelsen bile,

Aşkıma karşılık bulmadan Ayşe’m.
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EL OLSUN DA GÖR

Gafil bel bağlama dünya malına, 

Malın mülkün, paran; pul olsun da gör.. 

Boşuna sevinme iyi halına, 

Hallerin bir garip hal olsun da gör. 

Niceleri kondu göçtü bu handan, 

Geçersin canandan hemide candan, 

Kimse kaçamadı o malum sondan, 

Davetin meçhule gel olsun da gör. 

Elbet bir hikâyen olacak hazin, 

Zebaniye döner bu cevval yüzün, 

Tutmazsa ellerin görmezse gözün, 

Şakıyan dillerin lâl olsun da gör. 

Kim bilir sonunda kim ne olacak, 

Kimler ağlayacak kimler gülecek, 

Bulunmaz ağzına bir su çalacak, 

Hele oğlun kızın el olsun da gör. 

Görenler ki görmediğe dönerler, 

Boşa çıkar marifetler hünerler, 

‘Hiç yenilmem’ sananı da yenerler, 

Hasmın haramzade kul olsun da gör. 

Kurtoğlu’yum savamadım gadamı, 

Torun beni bilmez ben se dedemi, 

Şu yalan dünyanın beniâdemi, 

Hele ahir ömrün yel olsun da gör. 
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1966 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi 
Kamışlı köyünde doğdu. İlköğrenimini 
köyünde, ortaokul ve liseyi Ankara’da ta-
mamladı. Şiirlerinde genelde haksızlığı ve 
ezilmişliği konu edinen şair, 1989 yılında 

OZAN-DER’e ve 2004’te Ozanlar Birliği 
Kültür Derneği’ne üye oldu. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. Ankara’da ikamet eden şair, 
bir kamu kuruluşunda çalışmaktadır.

NESİMİ ŞAHİNDOKUYUCU
(Nesimi) 
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NAZLI YÂR 

Seni seveni de terk edip gittin,

Bir gün bana geleceksin nazlı yâr,

Aşkınla beni de derbeder ettin,

Benden beter olacaksın nazlı yâr.

Ta ezelden bu gönlüm de sendedir,

Verdiğin de o sözlerin kandedir,

Sevdamız da ilk gün gibi zindedir,

Yaşayınca bileceksin nazlı yâr.

Sen beni de böyle bıraktın naçar,

Ayrılık sinemde yaralar açar,

Gönül senden özge mi de yâr seçer,

Eserine güleceksin nazlı yâr.

Nesimi bekliyor yollarda gözü,

Sana da yürekten bağlanmış özü,

Senin bu inadın ayırdı bizi,

Bir başına kalacaksın nazlı yâr.



465

ÇARESİ VAR

Üzülme ey deli gönül,

Her derdin bir çaresi var,

Sitem etme feleğe sen,

Her derdin bir çaresi var.

Madem her şey insan için,

Böyle mahzun olman niçin,

Derdinizi konuş açın,

Her derdin bir çaresi var.

Mevla’dan ümit kesilmez,

Hemen hayata küsülmez,

Sonumuzu kimse bilmez,

Her derdin bir çaresi var.

Dosta giden yorulmazmış,

Yalınızlar sorulmazmış,

Dermansız da dert olmazmış,

Her derdin bir çaresi var.

Der Nesimi hayat böyle,

Dertsiz insan var mı söyle,

Mevla’m bize ihsan eyle,

Her derdin bir çaresi var.
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GÖNÜL DOSTU

Yıllarca aradım durdum,

Bulamadım gönül dostu,

Boşuna hayaller kurdum,

Bulamadım gönül dostu.

Ben bu dertten kaçamadım,

Kanatlanıp uçamadım,

Sırlarımı açamadım,

Bulamadım gönül dostu.

Çok uğraştım çok çalıştım,

Ben ıstıraba alıştım,

Çok muhabbete karıştım,

Bulamadım gönül dostu.

Bulmak zordu iyi dostu,

Kötüler büründü postu,

Neyidi feleğin kastı,

Bulamadım gönül dostu.

Halden bilir de olacak,

Arayan elbet bulacak,

Nesimi’yi anlayacak,

Bulamadım gönül dostu.
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BİR TÜRLÜ 

Halkın oylarıyla gelen vekiller,

Sorunlara çare bulmaz bir türlü,

Söyle kimler için kalktı o eller,

Sözlerine sadık kalmaz bir türlü.

Unutmuş halkını keyfin peşinde,

Dürüst isen haram olmaz aşında,

Yoksul pirzolayı görür düşünde,

Mazlumun gönlünü almaz bir türlü.

İş sahası açın kalmasın işsiz,

Üreten toplumlar hiç olmaz güçsüz,

Türkiye cennettir emsalsiz eşsiz,

Bu dünya fanidir bilmez bir türlü.

Çoğaldı yavrular sarılmaz oldu,

Çalışıp menzile varılmaz oldu,

Hakça da bir yaşam kurulmaz oldu,

Yoksulun yüzü de gülmez bir türlü.

Der Nesimi gülsün gayrı yüzümüz,

Her taraftan yokuş oldu düzümüz,

Dürüst çalışana yoktur sözümüz,

Zalimler insafa gelmez bir türlü.
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YIKTI BU DEPREM

On yedi Ağustos on iki Kasım,

Marmara Düzce’yi yıktı bu deprem,

Sene bin dokuz yüz doksan dokuzdu,

Milleti yürekten yaktı bu deprem.

Merkezi Kocaeli, İzmit Gölcük’tü,

Binaların birer birer hep çöktü,

Analar babalar gözyaşı döktü,

Yüreklere acı soktu bu deprem.

Genci yaşlısı kadını kızı,

Kaldı milletime derin bir sızı,

Evvelinden vardır bu kara yazı,

Milletin belini büktü bu deprem.

Bu acıya hiçbir yürek dayanmaz,

Cansızdı bedenler asla uyanmaz,

Acısı olmayan insanlar yanmaz,

Her zaman çok zalim çıktı bu deprem.

Sakarya’da yine çok canlar aldı,

İnsanlar perişan sokakta kaldı,

Çoğu müteahhit kurbanı oldu,

Mazlumun başına çöktü bu deprem.

İstanbul katıldı acı kervana,

Dürüst insan gelmiyor ki devrana,

Çıkmazdı ölümler binlerce cana,

Yurdumuzda acı ekti bu deprem.

Çok kayıplar verdi geride Kaynaşlı Bolu,

Sanki bağlamıştı elleri kolu,

Ardında bıraktı yüzlerce ölü,

Bizi yarenlerden çekti bu deprem.

Başı sağ olsun da güzel yurdumun,

Bir çığ gibi gelir halktan yardımın,

Biri biter biri başlar derdimin,

Şimşeğini halka çaktı bu deprem.

Dışardan da büyük yardımlar gelir,

Yaşayan ülkeler derdini bilir,

İnsanlık afette bir bütün olur,

Zamanı bilinmez tekti bu deprem.

Kul Nesimi der ki gidenler gelmez,

Tarihi yokumuş kimseler bilmez,

Acılı yürekler elbette gülmez,

Halkımın canını sıktı bu deprem.
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1968 yılında Çorum ili Uğurludağ ilçe-
sinde doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi 
ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni bölümünden mezun 
oldu. Bir süre öğretmen olarak görev 
yaptıktan sonra mühendis olarak atandı, 
hâlen Çorum Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. 

Köşe yazıları, şiirleri, denemeleri ve öykü-

leri çeşitli dergilerde ve yerel gazetelerde 
yayımlanmaktadır. Bazı şiirleri bestelen-
miştir. Çorum Gazeteciler Cemiyetinin 
2012 yılında açmış olduğu “Mahmut Tuna-
boylu Öykü Yarışması”nda ikincilik ödülü 
almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan şairin Yarına 
Ağıt Düne Gazel isimli şiir kitabı 2010 yı-
lında yayımlanmıştır.    

HALİT YILDIRIM
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ÇORUM’UM

Şu altın başaklar saçların gibi
Rüzgâr dalga dalga tarar Çorum’um
Her gören vurulur nedir sebebi
Gidenler hep seni arar Çorum’um

Sen de bulmuş cümle maraz, dert, Çorum
İsmine demişler bu yüzden Çorum
Havan bir devadır suyun bir serum
Bin bir çeşit derde yarar Çorum’um

Hititler kurmuşlar bir devlet sende
Kadeşle anılmış şöhretin dün de
Tarihler bağrına seni bugün de
Dün gibi şefkatle sarar Çorum’um

Şehrimin sembolü Saat Kulesi
Tam ortada durur Çorum kalesi
Ulu Cami sanki ayın halesi
Tekbirler gönlümü derer Çorum’um

Mis gibi leblebi tüter bağrında
Mertlik ve dürüstlük atar bağrında
Sahabe evliya yatar bağrında
Gelen gizli sırra erer Çorum’um

Alaca bereket dolu bir ova
İskilip, Osmancık yemyeşil doğa
Doyum olmaz Kargı, Uğurludağ’a
Saysam keşke birer birer Çorum’um

Kızılırmak büklüm büklüm akıyor
Obruk barajımız bolluk kokuyor
Koyunbaba yine taş mı çekiyor
Nehre bir köprü mü gerer Çorum’um

Kekik kokar bizim elin yaylası
Herkesin başında ekmek kalyası
Yiğidin gönlünde yatar leylası
Sevdayı ekmeğe dürer Çorum’um

Bir sis çöker Köse dağın başına
Hıçkırık karışır gözüm yaşına
Yiğit şehitlerin mezar taşına
Analar bağrını sürer Çorum’um

Sende doğan sana dönüp geliyor
Emekler gayretler cisim buluyor
Fabrika oluyor bina oluyor
Herkes bu sevdayı sorar Çorum’um

Toprak tuğla olur binalar yapar
Ekmek olur çiftçim alnından öper
Âşıklar ozanlar bağrından kopar
Gönüllerde otağ kurar Çorum’um

Büyüğü küçüğü çalışır durur
Herkes birbirini kardeşi görür
Alevi Sünni’si el ele yürür
Senin için kafa yorar Çorum’um

Birlikte dirlik var budur harcımız
Ezansız bayraksız olmaz burcumuz
Seni mamur etmek boyun borcumuz
Budur ettiğimiz karar Çorum’um
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BU NESİL

Bir mukaddes gedik açılmış surda

Seller gibi akar akar bu nesil

Bir aydınlık doğar onlarla yurda

Şimşek gibi çakar, çakar bu nesil

Ne mümkün, duramaz önünde surlar

Gülistana döner elinde korlar

Bozulur ezberler çözülür zorlar

En zirveye çıkar, çıkar bu nesil

Altından çağlara gebeyken zaman

Dağılır elbette çöken şu duman

Yeise düşmandır ondaki iman

Karanlığı yıkar, yıkar bu nesil

Dalgalar onunla sükûna erer

Zulmeti söndürür göğsünü gerer

Bahçıvan misali gülleri derer

Sevgi dostluk kokar, kokar bu nesil

Ezan, Kur’an, vatan, bayrak davası

Birlik beraberlik fikri duası

İnsanlık sevgisi huyu mayası

Işık ışık bakar, bakar bu nesil

Anadolu adı İslâm künyesi

Kaldırmaz hassastır zulmü bünyesi

Asr-ı saadettir onun dünyası

Zulme silgi çeker, çeker bu nesil

Milleti soyanın, koyun görenin

Kahpece sırtından hançer vuranın

Zorba devletlere selâm duranın

Çanına ot tıkar, tıkar bu nesil

Titrer nadan onun ayak sesinden

Dizin döver Karabağlar yasından

Her gün hücum gelir kukla basından

Nadankları sıkar, sıkar bu nesil

Sonun geldi zulmet istersen kudur

Batıl zail olur hakikat budur

Umutla beklenen özlenen odur

Hakkı başa takar, takar bu nesil

Asımlar yürüyor âtiye doğru

Düzelmek zorunda artık bu eğri

Peşinde Türkiye Edirne Ağrı

Bir meşale yakar, yakar bu nesil

İşi ila-yı hak, nizam-ı âlem

Onunla bitecek her türlü elem

Destanını yazar erbab-ı kalem

Ezberlenir teker teker bu nesil
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GÖZLERİM

Bin kadeh içinde derdini yâre

Sakiler misali sundu gözlerim

Bir hayal peşinden böyle kaç kere

Bakarken ufukta dondu gözlerim

Bir sevda daveti bu bakış dedi

Gönülden gönüle bu akış dedi

Hapsoldu bir göze yok çıkış dedi

Bir zalim nazara kandı gözlerim

Bir hüzün denizi oldu yıllardır

Her mevsim yağmurla doldu yıllardır

Yollara dalmaktan soldu yıllardır

Gideni dönecek sandı gözlerim

Nereye baksa hep yârini gördü 

Ürkek bakışını pişmanlık sardı

Sonunda başını taşlara vurdu

Geçen yıllarını andı gözlerim

Aynaya bakınca divane gördü

Genç yaşta yıkılmış virane gördü

Neler bekliyordu baktı ne gördü

Kendi bedenine yandı gözlerim

Halkalar belirdi rengi morardı

Beyazı kan doldu sonra sarardı

Uykusuz geceler vurdu karardı

Titrek bir lambaya döndü gözlerim

Darıldı renklere küstü dünyaya

Kahretti Mecnun’a, kızdı Leyla’ya

Tövbe etti artık aşka, sevdaya

Genç yaşta kapandı, söndü gözlerim
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KIZILIRMAK AĞITI

Ağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Görünmez bu yalan dünyanın dibi

Mal mülk mü alıyor kefenin cebi

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Alnımıza kara yazı yazılır

Halimize dostlar yanar üzülür

Kıraç koyaklardan seller süzülür

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Boz bulanık suyun durulmuyor mu?

Üstüne köprüler kurulmuyor mu?

Aldığın canlar hiç sorulmuyor mu?

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Bizim eller şimdi yaylaya çıkar

Yüce dağ başına bir ateş yakar

Âşıklar ser vermez dişini sıkar

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Baharda bendini yıkar gidersin

Yazda nazlı nazlı akar gidersin

Uğurludağ’ına bakar gidersin

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Yüce dağlar selam dursun kıyında

Turnalar uçuşsun dursun payında

İlkbaharda değil hazan ayında

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi

Bilmem daha nasıl anlatsam seni

Yine gama, hüzne gark ettin beni

Türkünü söylesin Âşık Figani

Çağla Kızılırmak gözyaşım gibi



474

KARAKOÇ’A

Ağlaşıyor şairler, ağlıyor bütün Maraş

Acımız hem tarifsiz hem de çok derin usta

Mürekkebim oldu bak, gözlerimden düşen yaş

Öksüz kaldık ardından dolar mı yerin usta?

Acımız hem tarifsiz hem de çok derin usta

Biz senden öğrenmiştik kafiyeyi heceyi

Seninle ayırt ettik kahramanı cüceyi

Gidişinle yaşadık kapkaranlık geceyi

Yürekleri deliyor yakıyor korun usta

Acımız hem tarifsiz hem de çok derin usta

Millete hırlayanlar taşın yiyip sustular

Sen gürleyince hemen seslerini kestiler

Hece öldü diyenler şiirinle pustular

Şaşırttı cümlesini gayretin ferin usta

Acımız hem tarifsiz hem de çok derin usta

Çok aydınım diyeni kaplamıştı bir zillet 

Seni bağrına bastı bizim saydı bu millet

Mekânın cennet olsun hakkın bize helal et

Hepimiz yolcusuyuz o yüce Bir’in usta

Acımız hem tarifsiz hem de çok derin usta
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1968 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Küçük-
hırka Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde 
okudu. Birkaç yıl Alaca’da oto tamircisi 
olarak çalıştıktan sonra 1986’da Fransa’ya 
gitti. Burada dört yıl çalıştıktan sonra yurda 
döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Danlı, 

halen Alaca’da ikamet etmektedir. Ozan Mu-
rat Danlı mahlasını kullanan, saza ve şiire 
Fransa’da iken ilgi duyan şair, yurda dön-
dükten sonraşiiri ve sazı geliştirmiştir. Yerel 
gazetelerde şiirleri yayımlanmaktadır. 

MURAT DANLI
(Murat)
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SEN GELDİN

Gök gürledi yere yağmur yağarken

Islanırken hatırıma sen geldin

Şimşekler de şakır şakır çakarken

Ürperirken hatırıma sen geldin

Karanlıkta yıldızlara bakarken

O an için hatırıma sen geldin

Bulutlar kaplamış ayı sararken

Hüzünlendim hatırıma sen geldin

Yokuşları çıkıp düzde yoruldum

Dinlenirken hatırıma sen geldin

Güneş vurmuş yamaçlara bakarken

Işıl ışıl gözlerime sen geldin

Yaşım ilerledi yoruldum artık

Yıllarımı düşündükçe sen geldin

El ele tutuşup herkes gezerken

Özlemişim hatırıma sen geldin

Dertliyim Murat’ım açman yarayı

Neyleyim verseler köşkü sarayı

Bildiğim dostlarım etti alayı

İçim doldu hatırıma sen geldin
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GELEMEM ANNE

Masum bakışlarla aradın beni

Gurbet bırakmıyor gelemem anne

Rüyamda görürüm her gün her gece

Bırakmıyor gurbet gelemem anne

Çıktım gurbet ele küçük yaşımda 

Zehir oldu ekmeğim de aşım da

Saçlarım döküldü cahil başımda

Bırakmıyor gurbet dönemem anne

Çekilmiyor gurbet zor artık bana

Fırsatın bulursam gelirim ana

Dayanmıyor artıkcanım canına

Bırakmıyor gurbet bilemem anne

Gurbet alıştırdı büktü belimi

Usandım hayattan çektim elimi

Konuşurum anlamazlar dilimi

Bırakmıyor gurbet diyemem anne

Uzundur yolları çetin dağları

Viran olmuş bahçeleri bağları

Burada geçirdim gençlik çağları

Bırakmıyor gurbet gülemem anne

Murat Danlı gurbet elde ağlıyor

Sıla için yüreğini dağlıyor

Çaresizlik kollarımı bağlıyor

Bırakmıyor gurbet gelemem anne
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ANLARSIN GÖNÜL

Güvenme dünyada şöhrete şana

Düştüğünde dara anlarsın gönül

Sanma ki bu dünya bakidir sana

Düştüğünde dara anlarsın gönül

Severdin canından gitti elinden

Kırmazdın gönlünü tatlı dilinden

Süzülür gözlerin geçer selinden

Düştüğünde dara anlarsın gönül

Ne çabuk yaşlandı puslandı gözler

Konuşur durursun tutulmaz sözler

Yaşın ilerleyip tutmazsa dizler

Düştüğünde dara anlarsın gönül

Sevenler terk eder gider yanından

Usanıp bıkarsın tatlı canından

Eser kalmaz şöhretinden şanından

Düştüğünde dara anlarsın gönül

Eğer ki bilirsen boştur bu dünya

Geldi geçti günler sanki bir rüya

Ozan Murat gibi kalırsan yaya

Düştüğünde dara anlarsın gönül
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ANACIĞIM

Karşına takmışsın küçük resmimi

Bakıp da karalar bağlama anam

Bir günde olur ya geldiğim zaman

O anda sevinçten ağlama anam

Gelip gidenlerle salardın selam

Alıp da selamın dalardım anam

Dört yıldır burnumda tütüyor sılam

Gözünde yaş gibi dolardım anam

Bilirim yufkadır yüreğin senin

İstemem gül yüzün solmasın anam

İnşallah kabuldür dileğin senin

Ellerin koynunda kalmasın anam

Yüreğine bastın ateşi közü

Gurbetlik nasıldır bilirim anam

Unutamam asla verdiğim sözü

Ansızın bir sabah gelirim anam

Işığım karardı ağarmıyor tan

Hayalin karşımdan gitmiyor anam

Buralar olmuyor Murat’a vatan

Yad elin çilesi bitmiyor anam
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AKLIMA GELDİ

Tütüyor burnumda o hıra dağlar

Özledim dağına çıkasım geldi

Çıkmıyor aklımdan gezdiğim çağlar

Maziye hasretle akasım geldi

Gezerdim küçükken yokuşu düzü

Döneceğim bir gün verdim ben sözü

Saklardı yağmurda kayalar bizi

Islandı mendilim sıkasım geldi

Bazen kar yağardı bazen de dolu

Şaşırıp kalırdım bulamam yolu

Neyleyim serveti, parayı pulu

Ne varsa elimde yakasım geldi

Usanıp bıkmadan dolaştım durdum

Gençlik geldi geçti boş hayal kurdum

Çiçek kokuyordu vatanım yurdum

Bu zalim düzeni yıkasım geldi

Ozan Murat gibi çektin mi çile

İnan ki yapmadım işimde hile

Anılar canlansa, gelse de dile

Kirazlı Çeşme’ye bakasım geldi
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1969 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Karatepe 
Köyü’nde doğdu. 7 yaşına kadar köyünde 
kaldı. İlköğrenimini Ankara’da tamamladı. 
13 yaşında ağabeyinin yardımıyla bağlama 
çalmaya, şiir yazmaya başladı. Derneklere 

üye oldu; bazılarının kurucuları arasında 
yer aldı.  Ulusal ve yöresel festivallere, ge-
celere, çeşitli etkinliklere ve programlara 
katılmaktadır.

GÜLSÜM KAHRAMAN
(Gülsüm) 
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VAZGEÇMEZDİM

Senin beni sevdiğini bilseydim

Bir telinden vazgeçmezdim yar senin

Yanağından bir busecik verseydin

Bir telinden vazgeçmezdim yar senin

Koklasaydım has bahçede gül gibi

O anda coşup çağlardım sel gibi

Bir kerecik gülse idin el gibi

Bir telinden vazgeçmezdim yar senin

Bu Gülsüm de işte böyle yaşıyor

Senin için engelleri aşıyor

Sevgisini yüreğinde taşıyor

Bir telinden vazgeçmezdim yar senin
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1969 yılında Çorum ili Bektaşoğlu 
Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyünde, 
orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamla-
dıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve İşletme Fakültelerini bitidi.

Şiirlerinde “Ezgili Kevser “ ve “Ezgili” 
mahlaslarını kullanan ve müziğe, şiire ilgi 
duyan bir aileden gelen Ezgili, iki kaset çı-
karmıştır.

KEVSER EZGİLİ
(Ezgili)
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SEL OLDU GİTTİ

Yıl iki bin yedi yirmi üç ekim

Çınar ailesinde büyük yıkım

Kanserdi yarası çaresiz hekim

Aktı gözyaşımız sel oldu gitti

Hastalık bahane takdir ilahi

Ecel geldi cana gitmez billahi

Verdi son nefesi gençti vallahi

Yaratandan O’na gel oldu gitti

Kızı Sevilay’a çok çaba verdi

Okusun kurtarsın kendini derdi

Azmetti başardı murada erdi

Yavrularına kol dal oldu gitti

Dost canlısı idi gülerdi yüzü

İnsanlıktı özü kamilce sözü

Dünya malı nedir görmezdi gözü

Yaktı yürekleri kül oldu gitti

Ezgili der gözün açık gitmesin

Dostluk sevgi saygı asla bitmesin

Yerin cennet olsun baykuş ötmesin

Bir rüzgâr misali yel oldu gitti
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KADIN DESTANI

Bir kutsal varlıktır insandır kadın

Savaşta cephede hep geçer adın

Kainatı sarar haklı feryadın

Anasın var eden canı yar eden

Yuvayı kuransın evin direği

Eşiyle yan yana sevgi ereği

Eşit hakka sahip yasa gereği

Anasın var eden canı yar eden

Bağında bahçede tarlada ırgat

Yüreğinde yaşar bin türlü feryat

Evinde eşine bağlı bir avrat

Anasın var eden canı yar eden

Sen yüce insansın esir değilsin

Gelsin beyler sana önce eğilsin

Bir eşya misali saltık değilsin

Anasın var eden canı yar eden

Cahil olan bilmez ancak kıymetin

Aydınlıktır yolun güçlü hikmetin

Yavrulara ilk ders verir sohbetin

Anasın var eden canı yar eden

Sevinçte tasa da eşine yoldaş

Sabırlı fedakâr evine sırdaş

Yârinden gayrisi cümleye kardaş

Anasın var eden canı yar eden

Dik durmak yakışır kaldır kafanı

Dindir özündeki kötü tufanı

Her sabah dostlarla doldur sofanı

Anasın var eden canı yar eden

Dünyanın temeli inan ki sensin

Yedirme hakkını hesap ödensin

Adın yok edenler senden utansın

Anasın var eden canı yar eden

Her meslekte varsın yürü yoluna

Ne geri bak ne de sağı soluna

Nesiller yetiştir yeniçağına

Anasın var eden canı yar eden

Ezgili der dünya en büyük hanın

Sana eksik diyen ne bilir şanın

Sevmek ve affetmek en güzel yanın

Anasın var eden canı yar eden
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İSTANBUL

Göç eyledi yurdun dört bir köşesi

Gurbetçiye mesken olan İstanbul

Doyurdu karnını buldu neşesi

Her semtin ayrı bir şölen İstanbul

Bilirim namınla dünyayı aştın

Bilimde kültürde en büyük baştın

Rakiplere engel okkalı taştın

Tarihte yerini bulan İstanbul

Yedi tepelisin manzaran eşsiz

Denizlerin mavi sonsuz ve başsız

Köprülerin meşhur yazsız ve kışsız

Bitmez trafikte çilen İstanbul

Sarayla, çarşınla ünlüdür şanın

Anadolu, Rumeli surların hanın

Hem Avrupa hem de Asya bir yanın

Bir kültür tarihi kalan İstanbul

Denizin, adanla başka güzelsin

Atalardan miras kalan ezelsin

Sen sevdasın insan için özelsin

Âşıklar gönlünü çelen İstanbul

Bir zamanlar Lale Devri’n var idi

Sevgiliye şiir yazmak kâr idi

Aşka düşüp kavuşmaksa zar idi

Az mı senin için ölen İstanbul

Birbirinden güzel ilçelerin var

Levent, Taksim, Beykoz bir de Üsküdar

Tarabya, Kadıköy hele Sarıyer

Yaşar sana gelen kulun İstanbul

Bir umut dünyası hep Unkapanı

Ezgili kaptırma sakın yakanı

Çok gördüm bu semtte yolda sapanı

Şöhret için sana gelen İstanbul
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DEDİLER

Dün gece rüyamda bir derya gördüm

Damladaki sırrı bilmez dediler

Hak için çalışan kulları sordum

Yaşar ebediyen ölmez dediler

Hakikat ilminin şehri Aliler

Balım Sultan hem de Kızıl Deliler

Horasan ilinden gelen Veliler

İlimsiz irfansız olmaz dediler

İlmi reddedenler kalırlar yaya

Yoktur mürşitleri düşerler zaya

İlimle gidenler çıkarlar aya

Erişir menzile kalmaz dediler

İlimi esas bil uzay çağında

Sevgi hoşgörünün kavrul yağında

Sevgiyle yeşeren gönül bağında

Ezgili güllerin solmaz dediler
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ANA VASİYETİ

Sana derim oğul olasın ağır

Nanköre âmâ ol yalana sağır

Haksıza karşı dur kükreyip bağır

Ana vasiyeti unutma oğul

Huyu güzel yüzü güzel insan ol

Kibir bilmez özü güzel insan ol

Sabır eyle sözü güzel insan ol

Ana vasiyeti unutma oğul

Boğazında geçsin hep helal lokma

İşini doğru tut başını yakma

Sakın ha âlimin sözünden çıkma

Ana vasiyeti unutma oğul

İnsanın mayası bilesin sevgi

Uzak dur cahilden alırsın övgü

Nefsine hâkim ol yapmaya sövgü

Ana vasiyeti unutma oğul

Muhabbet ehli ol eğit kendini

Öğren öğret kır cahilin fendini

Çıkarma aklından ata ceddini

Ana vasiyeti unutma oğul

İyi tut sözümü yabana atma

Hâlden bilmeyene derdin anlatma

Merdan ol canan ol kimseyi satma

Ana vasiyeti unutma oğul

Ezgili der oğul durmadan çalış

Yıkma hatır gönül adilce bölüş

Geri kalma yarış çağına alış

Ana vasiyeti unutma oğul
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1969’da Çorum ili Çalyayla Köyü’nde doğ-
du. İlkokuldan sonra okuma imkânı bula-
madı. On beş yaşına kadar köyünde çoban-
lık yaptı. 17 yaşında saz çalmayı öğrendi. 

Askerlik dönüşü inşaat işiyle uğraştı. Evli 
ve iki çocuk babası olan şair, Çorum rad-
yo ve televizyonlarında mahalli sanatçılık 
yapmaktadır.

MUSTAFA ALAGÖZYAYLASI
(Mustafa) 
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ANAM 

Ağlama gurbet ile git demiştin

Bilirim ben seni ağlardın anam

Gülen gözlerine yaşlar dolmasın

Hak nasip ederse dönerim anam

Bedenimi bedeninden yoğurdum

Hak emretti beni ikiz doğurdun

Hata yapınca da dövdün uyardın

Yaşamayı bana öğrettin anam

Yazman ıslanmasın gözün yaşından

Neler geldi geçti senin garip başından 

Çıkmıyorsun geceleri düşümden

Hasretin sinemi yakıyor anam

Mustafa’yım dost kıymeti bilinsin

Anaya babaya değer verilsin

Gönül bağlarımda gonca gülümsün

Solarsan bizleri üzersin anam
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ESKİ GÜNÜN
HATIRI VAR 

Küseceğim sana amma

Eski günün hatırı var

Diyeceğim çoktur amma

Can dostların hatırı var

Muhabbeti bal eyleye

Dosta dağı yol eyleye

Hem konuşup hem söyleye

Eski günün hatırı var

Gülmez oldu gülen gözler

Dost dostu daima özler

Derim amma acı sözler

Eski günün hatırı var

Büyük küçük bir arada

Var insanlık hep sırada

Mustafa’yı sormasan da

Eski günün hatırı var
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KÖYLÜ GARDAŞIM 

Eker biçer amma reklamı yoktur

Sorun ararsan orada pek çoktur

Bir yıllık kazançta pek verim yoktur

Gene zarar etmiş köylü gardaşım

Esnaf ile tüccar çevresin sarmış

Yüz liralık deneyi elliye almış

Bir yıllık hesapta gör neler olmuş

Gene zarar etmiş köylü gardaşım

Evlek almış tohum saçmış kâr diye

Güvenmiş dünyaya malım var diye

Sevmiş öküzünü haydi dost diye

Gene zarar etmiş köylü gardaşım

Bilir misin ağam gülü çimeni

Düşündün mü nasırlanmış elleri

Mustafa’m da der ki bu da kader mi?

Gene zarar etmiş köylü gardaşım
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ATATÜRK’E ÖVGÜ  

Dağı taşı bize vatan eyleyen

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

Doğuyu batıyı kerdeş eyleyem

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

O cephe bu cephe koşturup durdu

Sonunda düşmanı buradan kovdu

Karanlık vatana bir güneş doğdu

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

Az kalsın Türkiye öksüz kalacaktı

Ezanın yerine çan çalacaktı

İstiklal Marşı okunmayacaktı

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

Savaş bitti amma çok kanlar aktı

Az zaman içinde çok işler yaptı

Bütün bize hayretle baktı

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

Hasta idi amma yatmadı kalktı

Düşündü düşündü hesaplar yaptı

Hatay’ı armağan etti bıraktı

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim

Der Mustafa’m böyle lidere gurban

Analım geçmişi yapalım bayram

Taktir etti dünya kaldılar hayran

Kemal Atatürk’ü nasıl sevmeyim
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HELAL OLSUN 

Sazı yapıp çalanlara

Helal olsun helal olsun

Açık sözle konuşana

Helal olsun helal olsun

Sinsilikle yoktur işim

Konuşalım peşin peşin

İnsanlıktır gör adresim

Diyenlere helal olsun

Yalan katmadım sözüme

Kurban olam dost gözüne

Gerçekleri tam yüzüne

Vuranlara helal olsun

Sağım solum ikiyüzlü

Kör olsun zalimin gözü

Mustafa’mın açık sözü

Tanıyana helal olsun
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1970’te Çorum ili Alaca ilçesi Çomar (Ye-
şilyurt) Köyü’nde doğdu. Henüz çocukken 
annesinin vefatı ile sarsılan şair, bir süre 
sonra ailesi ile birlikte Ankara’ya göç etti.

Ticaret Lisesi’nde okurken şiire ilgi duydu 
ve hece vezniyle şiir yazmaya başladı. İlk 
şiiri olan Anne, Armada Yayıncılık tarafın-

dan yayımlandı. Daha sonra çeşitli antoloji, 
dergi ve gazetelerde de şiirleri ve tanıtım 
yazılarıyla yer aldı. Damla Damla Aşk adlı 
yayımlanmış bir kitabı bulunan şair, birçok 
TV ve radyo programına konuk oldu. Bazı 
şiirleri ünlü bestekârlar tarafından beste-
lendi. 

DAMLA YETER BEKTAŞ
(Damla) 
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DÖNDÜR
DÖNDÜREBİLİRSEN

Alev saran şu bağrımı

Söndür söndürebilirsen

Sol yandan vuran ağrımı

Dindir dindirebilirsen

Vur sineme vur kamanı

Dilemem bir gün amanı

Su gibi akan zamanı

Dondur dondurabilirsen

Ferhat Kerem Mecnun ırkı

Deyip gönder sevgi arkı

Haydi çevir aşksız çarkı

Döndür döndürebilirsen

Gözlerin baksın gözüme

Pür dikkat kesil sözüme

Lebinden buse yüzüme

Kondur kondurabilirsen

Sevip sevmez ise bir ser

Damla istemez orda yar

Âdemden al elmayı ver

Kandır kandırabilirsen
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ATEŞ BIRAKTIN

Gözüme çevirip kahve gözünü

Canımın içine ateş bıraktın

Yakarken bağrımda aşkın közünü

Kanımın içine ateş bıraktın

Aşk meyini leblerinden içmişken

Ah dedikçe tatlı candan geçmişken

Yüreğimi yalnız sana açmışken

Sanırım içine ateş bıraktın

Kadeh kadeh bade sensin lokumda

Nere gitsem sana çıkar yolumda

İncecik bir sızı hem de solumda

Yanımın içine ateş bıraktın

Yüreğime hasret özlem çattıkça

Gece hayalini sarıp yattıkça

Düşüncene şüphe kuşku kattıkça

Zannımın içine ateş bıraktın

Damla yine yoldaş oldu acılar

Şiir yazsam gamlı söyler heceler

Sen gideli zindan oldu geceler

Tanımın içine ateş bıraktın
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EFENDİM

Dara düşen insan umarmış medet

Ahvalimi sundum geldim efendim

Düşmüşe el uzat der bizde âdet

Şaşırıp kapını çaldım efendim

Anlattım meramım durumlar böyle

Beni mutlu eden bir haber söyle

Şen şakrak bir insan olamam öyle

Yine düşünceye daldım efendim

Sermayem bir canım öteye gitmez

Kabarmış borçlarım param da yetmez

Yaz bahar ayında güllerim bitmez

Henüz genç yaşımda soldum efendim

Her şeyi istiyor gönül besbelli

Fakirlik ayıp mı versen teselli

Ne adresim belli ne sonum belli

Aklaşan saçımı yoldum efendim

Gözlerim hep nemli gülmüyor neden

Yanaklarım solgun donuktur beden

Emretmiş yaradan bak doğmuşum ben

İlahi ışıkla doldum efendim

Şair derler kalem tutar elimde

Kiralık odamda yırtık kilim de

Bir çocuk annesi kadın halimde

Herkesi defterden sildim efendim

Sonsuz sevgi saygı selam ederim

Üç günlük dünyada yaşar giderim

Damla der dünyada hep derbederim

Yavaş yavaş her gün öldüm efendim
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SÖNMEK BİLMİYOR

Her yangın yandıkça mutlaka söner

Kalbimdeki yangın sönmek bilmiyor

Acılar azalır bazen de diner

Bendeki acılar dinmek bilmiyor

Cehennemden gelmiş sanki bu narım

O yüzden gitmiyor efkârım zarım

Kayboldum ben bende beni ararım

Ruhuma bir ferman inmek bilmiyor

Ne sonbahar ne kış yaz dinlemiyor

Uslanmaz yüreğim söz dinlemiyor

Vazgeç desem bile öz dinlemiyor

Saplanmış ok gibi dönmek bilmiyor

Göğsüne yasladım dertli başımı

Unuttum her şeyi hatta yaşımı

Uçurdum gönlümden sevda kuşumu

Dönüp de dalına konmak bilmiyor

Gökyüzü olanca Damla’yı döksün

Aşkımın önünde kainat çöksün

İsterse Azrail canımı söksün

Bu aşkım aşkına kanmak bilmiyor
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ÖZLEM VAR ŞİMDİ

Türkümüz söylenir sazda bam teli

Esiyor gurbetten bir sevda yeli

Bu gönlüm serseri vallahi deli

Sinemim içinde özlem var şimdi

Alev alev yanar har da yar şimdi

Duyursam sesimi her an her yana

Kan ağlar yüreğim yazık bu cana

Sen de sorar isen hatrımı bana

Sinemim içinde özlem var şimdi

Alev alev yanar harda yar şimdi

Bu dünyada mutlu yaşamak varken

Yıldızlar kayboldu yağmur yağarken

Her sabah cemalim günle doğarken

Sinemin içinde özlem var şimdi

Alev alev yanar harda yar şimdi

Ne kadar büyükse aşkın gölgesi

O denli yücedir başta belgesi

Her yerden farklıdır yârin gölgesi

Sinemin içinde özlem var şimdi

Alev alev yanar har da yar şimdi

Gönül sevdiğini kendi seçse de

Acı tatlı günler gelip geçse de

Azrail Damla’ya kefen biçse de

Sinemin içinde özlem var şimdi

Alev alev yanar har da yar şimdi



501

1970 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi bağlı 
Akçalı Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde 
bitirdi. Daha sonra Ankara’ya yerleşerek 
eğitimine burada devam etti. 12 yaşında 
şiir yazmaya ve saz çalmayı öğrenmeye 
başladı. 

Ankara’da çeşitli ozan derneklerinde yö-
netim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2005 

yılında “Hayat Yolunda” isimli ilk CD ve 
kasetini, 2012 yılında da “Ceylan Gözlüm” 
isimli ikinci CD’sini yaptı. Üç şiir kitabı 
yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
konser, festival, radyo, TV programları ile 
şiir yarışmalarına katıldı. Evli ve bir çocuk 
babası olan şair, Ankara’da ikâmet etmek-
tedir. 

MEHMET ALİ ERÖKSÜZ
(Sefil Eröksüz) 
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ARAMA

İyi kötü haklı haksız hep sende

Hası sende hamı elde arama

Her varlık gizlidir sendeki gende

Aşkın gemisini çölde arama

Giy başına ilim irfan tacını

Gönül Kâbe’sine eyle Hac’ını

İyi düşün damlaların gücünü

Coşup çağlamayı selde arama

Durgun sular menzilini bulur mu?

Hâl ehli olmayan hâlden bilir mi?

Her söz özü ile aynı olur mu?

Gerçeği sadece dilde arama

Dürüstlük taslama sözünden cayıp

Tembel oturmaktır en büyük ayıp

Arıların emeğini yok sayıp

Lezzet varlığını balda arama

Destur yoksa aşk badesi içilmez

Cananı bulmadan candan geçilmez

Dıştan bakmak ile insan seçilmez

İnsanı kumaşta şalda arama

Sefil Eröksüz’ün dinle sözünü

Hünkâr’dan feyiz al çalış tezini

Âşık yönlendirir aşkın sazını

Aşkı perdelerde telde arama
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BARIŞ OKUNSUN

Gelecek nesile bir yol çizelim

İzimizde sevgi barış okunsun

Cehaletin düğümünü çözelim

Bezimizde sevgi barış okunsun

Sen de insan ben de insan bir canız

Hep Âdemoğluyuz hep aynı kanız

Hakk’ın nuru bizde bizler insanız

Özümüzde sevgi barış okunsun

Âlime yoldaş ol ilme eresin

Sevgi ipliğiyle motif öresin

Güzel bak ki güzelliği göresin

Gözümüzde sevgi barış okunsun

Kopmayalım Atatürk’ün izinden

Kurtulalım cehaletin zulmünden

Ders alalım Hacı Bektaş ilminden

Tezimizde sevgi barış okunsun

Çağdaş düşüncede bulunmaz hile

Bilimsel yaşarsak çekmeyiz çile

Okuyalım öğretelim nesile

Kuzumuzda sevgi barış okunsun

Sefil Eröksüz’üm bitsin kaygımız

İnsanlığa hep varolsun saygımız

Şiir olsun türkü olsun duygumuz

Sazımızda sevgi barış okunsun
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BARIŞ OLSUN

Gel kardeşim sarıl bize

Kolumuzda barış olsun

Hünkâra bağlan özünden

Yolumuzda barış olsun

Aşkı sevdayla dolalım

Nefreti kökten yolalım

Bir bedende cem olalım

Dolumuzda barış olsun

Kalksın gözümüzden perde

Gönüller düşmesin derde

Türkülerde deyişlerde

Dilimizde barış olsun

İlime uzat elleri

Diken eyleme gülleri

Ötsün sevda bülbülleri

Gülümüzde barış olsun

Atamızın sözü budur

İnsanlığın özü budur

Âşıkların sazı budur

Telimizde barış olsun

Sefil Eröksüz’ün yolu

Sevgi dolu sağı solu

Sevgiyle altın et pulu

Pulumuzda barış olsun
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HASRETLİĞİN

Hasretliğin can evimden

Bir yara oldu sevdiğim

Yollarını beklemekten

Gül benzim soldu sevdiğim

Yollarıma çıkmıyorsun

Hiçbir ışık yakmıyorsun

Geri dönüp bakmıyorsun

Bizlere n’oldu sevdiğim

Özlüyorum günden güne

Sarar mıyım seni yine

Baktıkça yırtık resmine

Gözlerim doldu sevdiğim

Boynu bükük açtı güller

Kokunu saçmıyor yeller

Kurduğumuz tüm hayaller

Yarıda kaldı sevdiğim

Gözlerim maziye daldı

Can evimi alev aldı

Ellerim koynumda kaldı

El murat aldı sevdiğim

Uğruna yakmıştım özü

Kör imiş sevdanın gözü

Gel de bir gör Eröksüz’ü

Neydi ne oldu sevdiğim
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ALİ SEMAHI

Vasfını aleme zikretsem her dem

Sana akıl fikir ermiyor Ali

Cümle dertlilerin derdine merhem

Senden başka kimse sürmüyor Ali

Saf safa dizilir cem olur canlar

Ehlibeyt aşkıyla inler meydanlar

Şah Hüseyni zikrederken âşıklar

Ağlamamak elden gelmiyor Ali

Damarlar perişan çağlıyor kanım

Hasretinden arşa çıktı figanım

Sensin can evimde cananım canım

Gözüm başkasını görmüyor Ali

Sefil Eröksüz’üm yarında dünde

Seyrine çıkarım parlayan günde

Azdı yaralarım alkan içinde

Hiçbir doktor hekim sarmıyor Ali



507

1971 yılında Çorum ili Bayat ilçesi Eskia-
libey Beldesi’nde doğdu. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. Hobi olarak başladığı şiir yazma 
serüvenine çeşitli platform ve dergilerde 
yazdığı şiirlerle devam etmektedir. İhvani 

Paylaşım Platformu Grubunun kurucusu 
olan; dinî, millî, kültürel ve ilmi konulara 
ağırlık veren şairin Yüreğimin Dili isimli 
bir şiir kitabı bulunmaktadır. 

SALİH KOZAN
(Kozanoğlu)
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CAN ÇORUM

Yıllar önce kopup geldim Bayat’tan,

Haberini sorup durdum uzaktan,

Senden ayrı da kalmadım hayattan,

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Unutulmaz bir tutkusun sen bende,

Kalbimdesin unutma beni sen de,

Terk ederken aklım kaldı mazide,

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Hayli zaman oldu ayrıldım senden,

Sanki ruhum ayrı durur bu tende

Feda olsun canımı iste benden

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Orta çağdan kalma büyük kalen var,

Tarih kokan saatli bir kulen var,

Gurbet elde hasretinden ölen var,

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Kırklar Dağı, Kartal Tepe, Hattuşa

Boğazkale unutulmaz be gardaş!

Hasretin gözümde akan kanlı yaş

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Alaca, Ortaköy, güzel İskilip

Böyle bir tarihe söyle kim sahip?

Senden ayrılalı gönlüm muzdarip

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Osmancık’tan geçer Kızılırmağın,

Derin çay çekerek Yeşilırmağın,

Gözümde tütüyor taşın toprağın

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Uğurludağ, Kargı eşi bulunmaz

Cemilbey, Dodurga olmadan olmaz

Laçin’i gezenin canı sıkılmaz

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Oğuzlar ismini almış boyumdan

Yürür hem aşk ile onun yolundan

Ne yiğitler çıkmış canım Çorum’dan

Can Çorum’um seni çok seviyorum

Yıllar oldu Sungurlu’yu özledim

Düşlerimi hayaliyle süsledim

Hasretini yüreğimde besledim

Can Çorum’um seni çok seviyorum
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GÜZEL BAYAT’IM

Nasıl anlatayım doğduğum yeri

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Tartışılmaz tarihteki değeri

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Hasan Çelebi’nin attığı temel

Dedem Korkut ona manevi bir el

Türkiye’m Bayat’ı görmek için gel

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Yeşil Karatepe yaylası, dağı

Meyveden geçilmez bahçesi, bağı

Bereket fışkırır taşı, toprağı

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Oğuz boylarından Türk’ün ülküsü

Dillerde ecdadın zafer türküsü

Kızılırmak onun nadide süsü

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Asya’dan uzanan Türk’ün otağı

Tarihle yoğrulmuş yiğit yatağı

Yer gök tanır bizi, şanlı bayrağı

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım

Biz vatan uğruna oluruz şehit

Bağrında uyuyan şehitler şahit

Tek millet tek devlet bizdeki ahit

Kozanoğlu bir tek sana sevdalı

Kozanoğlu bir tek sana sevdalı

Ne güzel yakışmış yeşili alı

Dertlere şifadır cevizi balı

Cennetten parçadır güzel Bayat’ım
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ÇANAKKALE

Her karış toprağı şehitle dolu 

Ana şefkatiyle sar Çanakkale

Bağrında yaşıyor can Anadolu

Şanlı Mehmet’ime yar Çanakkale

Tarihini yazdık bütün cihana

Kınalı kuzular adadık sana

Candan bir kalesin aziz vatana

Geçilmez unvanın var Çanakkale

Yeter düşmanlara onca âhu-zâr,

Fransız, İngiliz, Yunan’a mezar

Bu millet ki sana ne tarih yazar

Türk’ün destanını gör Çanakkale

Manevi iklimin cennetlere denk,

Şehadet yolunda eylemişiz cenk

Denizin toprağın, boyandı al renk

Düşmana yolların dar Çanakkale!

Şehadet aşkıyla yüzbinlerce er,

Bir ordu kesilmiş sanki her nefer

Dillerinde tekbir ufukta zafer

Boğazın düşmana nar Çanakkale

Bizlere ecdattan kalma emanet,

Başımı kesseler etmem ihanet!

Her karış toprağın ülkeme nimet!

Bu şanlı vatana kâr Çanakkale

Bağrında barınır onca şüheda,

Canını uğruna eylemiş feda

Allah Allah diyen binlerce seda,

Hala duyuluyor sır Çanakkale
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İMANIN ŞARTLARI

Dilinle tevhidi ikrar ederken

Hak yola bedeni sermektir iman

Bin bir sıkıntına çare ararken

Kalbinle huzura ermektir iman

Melekler nurdandır, inanmak haktır

Günahsızdır onlar, tertemiz paktır

Sağında, solunda sanma uzaktır

İnanıp, selamı vermektir iman

Tevrat, Zebur, İncil ve birde kur,an

Dört ilahi kitap, göndermiş rahman

Suhuflar da geldi, biliyor insan

Son kitapla kalbi, sarmaktır iman

Peygambere iman ettik özünden

Çıkmayız bilin ki, hiçbir sözünden

Giderken huzurla nurlu izinden

İslam’ı öğrenip sormaktır iman

Ahiret gününü bildim imanla

Kullar dirilecek bir bir zamanla

Üflenecek sura sonunda anla

Hakikati bilmek, görmektir iman

Hayır-şerri hepsi, yüce Mevladan

Sözümüzü verdik kalu beladan

Gücümüz imandan, hayır duadan

Küffarı özünden kırmaktır iman

Kozanoğlu iman dolsun özüne 

Nakşetmişim ilmek ilmek sözüne

Cehaletin çirkin kara yüzüne 

İlimi durmadan vurmaktır iman
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İSLAMIN ŞARTLARI

Eski bir dostuma selam eyledim

Dedim konuşalım, gel biraz biraz

İslamın şartını, sordu söyledim

Bir bir açıkladı, dedi ki yaz yaz

Dedim ki imkânsız gönüller çöldür

Şehadet getiren yürekler güldür

Dedi rabbim bizi imanla öldür

Dedim öyle ölüm, bize haz haz

İkincisi namaz dinin direği

Vaktinde edası kulluk gereği

Rabbim yüceltiyor, kılan yüreği

Mümin miracı bil namaz namaz

Dedi anlat hele zekat’da nedir?

Dedim vermeliyiz maldan kırkta bir

Temizler malını, kalkınır fakir

Seve seve veren yazık ki az az

Senenin içerisinde gezer ramazan

Açlıkla bir güzel sınanır insan

Kuranda kuluna diyor ki rahman

Bu ay size rahmet, oruçsa farz farz

Dedi halim iyi, hacda farz bana

Yoldaş olur musun sorayım sana?

Dedim çok isterim, ben yana yana

Koşarak gelirim ben etmem ki naz
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 1971 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Sarısü-
leyman Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyün-
de, ortaokul ve liseyi Alaca İmam-Hatip 
Lisesi’nde okudu. Halen ilahiyat ön lisans 
okumaktadır. 2005 yılında İktisat Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler 
Bölümü’nü bitirdi. 1993’te başladığı imam 

hatiplik görevini Alaca Merkez Yunus Emre 
Camii’nde sürdürmektedir. Alaca Birlik ve 
Alaca Lider gazetelerinde yazı  yazmakta-
dır. İmam-Hatip Lisesi Mezun ve Mensup-
ları Derneği( ALİMDER)’in başkanlığını da 
yürütmekte olan Arslan, evli ve bir çocuk 
babasıdır.

SAMİ ARSLAN
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ENGELLİ OLMAK

En güzel biçimde yaratmış Halik insanı,

Şekil verip üflemiş ilminden bir cüz’ini,

Farklı engel vererek irade-i tekvini,

Yeryüzünde aramayın kusursuz insanı.

Güvenmeyin geçen beden güzelliğinize,

Sivilce ile bozulursunuz, bilsenize,

Engel bedende değil, imanınız muhkemse,

 İşte o zaman kıymetlisiniz Rabbinize.

Garanti var mı akıl ve beden sağlığına?

Doğup yaşarken engelin olmayacağına,

Bir bak, kurban olmuş trafik canavarına,

Herkes bir engelli adayıdır yaşadıkça.

Kimi giderken ansızın kırar bir yerleri,

Kimi otururken aniden görmez gözleri,

Tay gibi koşanlar düşer, tutmaz bedenleri,

Kimseye çok görmeyin olursunuz engelli.

Kusursuz insan ararsanız bulamazsınız,

Mükemmellik için imanlı olmalısınız.

Sizi utandırmasın bedende engeliniz,

İmanlı iseniz, o zaman engelsizsiniz
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KUR’AN

Güneş nasıl ki, evreni kucaklar,

Dağ taş demez etrafa ışık saçar,

Ondan istifade aldığın kadar,

Kur’an, feyz verir yaşandığı kadar.

Önce imanı, sonra doğruluğu,

Amelsiz imanı reddeder huşu

Ölüden evvel diriye olduğu,

Saygıdan öte anlaşılsın ruhu

İnsana acizliğin hatırlatan,

Bir damlacık sudandır anımsatan,

Üstünlüğü hep takvaya has kılan,

Ölüm hak, hesabı mutlak der Kur’an.

Oku! Emriyle başlar Rabbin sözü,

Yaratılışımızın asıl özü,

Nebi ile bütünleşti Hak sözü,

Hak batıldan ayrıldı, sözün özü. 

Kâğıtlara basılmak için değil

Mezarlıkta okunmak için değil

İtina ile dokunmak da değil

Anlaşılıp yaşanmak için Kur’an.
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SEVGİ

Senin nurunla süslenmişti, levh-i mahfuz,

Arş-ı âlâ, sensiz olacaktı manasız,

En mükemmel insansın şeksiz ve şüphesiz, 

Peygamberler ışıksız kaldı Muhammedsiz.

Sana ümmet olmayı yeğledi Nebiler,

Bitkiler büyümek için güneşi bekler,

Bizans’ta ateş söner Sava’da su kurur,

Kemale ermek için insanlık ne bekler.

Ahlâk zirveye seninle gülde birleşti,

Vasfeden Rabbin Kur’an’la bütünleştirdi,

İlk önce seni sevmek imandan bir cüzdü,

Tevhit, asıl senin himayende yüceldi.

Rahmet kanatlarını, açtın ümmetine,

Adaleti getirdin bütün kâinata,

Feyz alan yürekleri eritircesine,

Devrinde vahy baharı yaşandı sevginle.

Faziletin can veriyordu asumana,

Diz çöktü enbiya, senin sevdan aşkına,

Sevgin gülle korudu mazlumu masumca,

Düşeni kaldırıyordu korurcasına.
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Azmin zulmü yıktı, çıktı arş-ı âlâya,

Hamele-i arş eğiliyordu aşkına,

Kimse sana denk değil, hayal mübalağa,

Diller tutuluyor adın geçtiği anda.

Mirac’da, cemaline vurulan melekler,

Nebileri hayran bırakan meziyetler,

Cismi, adı güzel, sevgi dolu karakter,

İnsanlığa değil, cinlere de Peygamber.

Minberdeyken hurma kütüğünü ağlatan,

Hicret için Ali’yi yatağa yatıran,

 Kâbe’de köle Bilal’a ezan okutan,  

Eşitliği esas kılan ilahi sevdan

Sevginle bütünleşti, ümmetin adları,

Gül, Naringül, Fatmagül, Ayşegül kızları,

Mustafa, Mehmet, Ahmed-i Mahmut,  erleri,

Muhammed’e hürmeten, Mehmetçik askeri

Habibullahtın! Seni sevmemek elde mi?

Sevgin gerçek olmadan iman edilir mi?

Sen ümmetî derken, aşkın terk edilir mi?

Sana ümmet olan dareyn de ezilir mi?
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MEDİNE

Hicretle başlayan ulvi kıymetin,

Ensar muhaciri din kardeş ettin,

İslâm’la ahlâkı güzelleştirdin,

Mekke temelini bina eyledin.

Sultanlık filizleniyor gölgende,

Ayrı bir nur seziliyor isminde,

Habibüllah vahy yayıyor Yesrib’e,

Yesrib bundan böyle oldu Medine.

Medine, medeniyetin anası,

Bu dünya ve ahıretin mayası,

Peygamberle olgunlaştı ilgası,

İslam’la olur, insanın hayâsı.

Medine’de Ravza-ı Mutahhara,

Babüsselam kapısında Mustafa,

Yeşil halıda namazın kılsana,

Muhammed’le cenneti anlasana
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YAĞMUR

Yokluğunda kâinatı farklı hüzün sarar,

Toprak metanetini korurken biraz mağrur

Bütün nebatat sana, adeta yalvarıyor

Seninle buluşan her şey güzelleşir yağmur.

 

Taş kalpleri yumuşatan sağanak yağışın,

İnananın imanın artırır bereketin,

Tefekküre daldırır, sicim sicim yağışın,

Adın bile baharı hatırlatıyor yağmur.

Adın bereketle bütünleşti zihinlerde

Zengin fakir demeden herkesin gözü sende

Tabiat canlanıyor senin dokunduğunda

Kavrulan toprak seninle diriliyor yağmur.
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1972 yılında Çorum ili Bayat ilçesinde doğ-
du. İlkokulu Bayat’ta okuduktan sonra 
ortaokulu ve lise öğrenimini Çorum İmam-
Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1993’te evle-

nen Oral, aynı yıl Ankara’ya taşındı. Çeşitli 

işlerle hayatını kazanan şair, son olarak de-

korasyon işi ile uğraşmaktadır. 

YAŞAR ORAL 
(Yaşar) 
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GELİN

Yaşı geçmiş belli otuzunu

Gelmeden gösterir her huyunu

Çevirir dolap dümen oyunu

Sende bir tuhaflık var be gelin

İlk bakışta pek bilindirmezsin

Dilinin ucuyla laf edersin

Daldan dala da hoplar geçersin

Sende bir tuhaflık var be gelin

Ev olup karıştın içimize

Taş gibi dokundun dişimize

Sonunda düştük birbirimize

Sende bir tuhaflık var be gelin

Arkadan ona buna atarsın

On kuruşa adamı satarsın

Haddini bilmez ocak yakarsın

Sende bir tuhaflık var be gelin

Hayatında hiçbir şey görmemiş

Edebi terbiyeyi bilmemiş

Kendini cin şeytan zannedermiş

Sende bir tuhaflık var be gelin

Ne evine ne işine bakar

İşten gelen adam yemek yapar

Akla gelmez el gün beni kınar

Sende bir tuhaflık var be gelin

Evinde kendince ağa paşa

O ocak karıştıran bir maşa

Habire su katar pişmiş aşa

Sende bir tuhaflık var be gelin

Kurtulamaz olmuş huysuzkolik

Ruhunu satın almış tembellik

Musallat olur sana çirkeflik

Sende bir tuhaflık var be gelin

Dağda bitmiş ota gül dediler

Batar ele yumuşak dikenler

Hak veriyor gerçeği görenler

Sende bir tuhaflık var be gelin

Baraj dolup dolup bir gün taşar

Coşan sel bendini yıkıp aşar

Ya sabır çeker bu garip Yaşar

Sende bir tuhaflık var be gelin
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RAHATSIZIM

Hal hatır soranın birisiyim
Arkadaş ve dostun delisiyim
Kalbimin biçare kölesiyim
Arayıp sormazsam rahatsızım

Takılır aklıma birileri
Sinemde gizlidir sevgileri
Hatırlarım onca mazileri
Arayıp sormazsam rahatsızım

Gurbet ellerine göç ettiler
Selamı sabahı da kestiler
Yanyana gelip sonra küstüler
Arayıp sormazsam rahatsızım

Ben de bilemedim bu dünyayı
Fark edemedim akla karayı
Zalim gurbet sen açtın arayı
Arayıp sormazsam rahatsızım

Menfaat çıkar öne sürüldü
Herkes kendi içine dürüldü
Asırlık sevgiler hep küçüldü
Arayıp sormazsam rahatsızım

Çektiğim çileler beni yordu
Felek yollarıma pusu kurdu
Kimi tuttu kimisi de vurdu
Arayıp sormazsam rahatsızım

Onca değerler geride kaldı
Yaşar’ın gözleri ufka daldı
Allı turnalara haber saldı
Arayıp sormazsam rahatsızım
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BAYAT ÇAYI

Bulutlar çökmüş öbek dağına

Güç yetmez yağmuruna karına

Seller toplanmış Bayat Çayına

Yetişen var mıdır feryadıma

İlkbaharda sel olur coşarsın

Beygir gibi dört nala koşarsın

Çaptan çapa da sığmaz taşarsın

Yetişen var mıdır feryadıma

Sanki karabaşlı yılan gibi

Kıvrılıp gelir hiç yok edebi

Vurup geçer bilinmez sebebi

Yetişen var mıdır feryadıma

Yıkar deli bütün engelleri

Teleftir çobanın sürüleri

Sudur Bayat’ın bağ bahçeleri

Yetişen var mıdır feryadıma

Görünmez bulamazsın dibini

Kopmuş kenardan nazlı gelini

Azgın çay sürükler bedenini

Yetişen var mıdır feryadıma

Yöremizin sevimsiz arsızı

Alıp götürdü canlı cansızı

Yetim bıraktı oğlanla kızı

Yetişen var mıdır feryadıma

Her zaman güldürmedin yüzleri

Burdun dalında gonca gülleri

Küstürdün şen öten bülbülleri

Yetişen var mıdır feryadıma

Yaşar nasıl dayanır bu derde

Davacıyım sana ben mahşerde

Yeşil Bayat kaldı gerilerde

Yetişen var mıdır feryadıma
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SEKSENLİNİN 
DERDİ

Tek bir derdim var o da evlenmek

Eve girmez oldu karasinek

Çocuklar hadi birine gidek

Derdime bi çare bulun derim

Anneniz ahırete göç etti

Bu seneyle kaçıncı yıl bitti

Yalnızlık da bu canıma yetti

Derdime bi çare bulun derim

Eve atıp gidersiniz beni

Seksenliyim ama gölüm yeni

Hâlâ kaçırmış değilim treni

Derdime bi çare bulun derim

Sizden hiçbir ışık göremedim

Fikirlerinizi sezemedim

Eller gibi sefa süremedim

Derdime bi çare bulun derim

Kulak verin lafa ey milletim

Bu benim en doğal hürriyetim

Geride kalan tek vasiyetim

Derdime bi çare bulun derim

Oğul uşak düşman oldu bana

Kandırıp başvururlar yalana

Ben de soramam mı ona buna

Derdime bi çare bulun derim

Akrenimse kim kime bakacak

Genç bayana yaş yüksek çıkacak

Benden az daha küçük olacak

Derdime bi çare bulun derim

Çekinmeden içini dökecek

Benimle yiyip içip gezecek

Kocasına da hizmet edecek

Derdime bi çare bulun derim

Seyahat etmeyi çok severim

Vilayetleri tek tek gezerim

Oysa yakışıklı hem güzelim

Derdime bi çare bulun derim

Yaktı sinemi kül eyledi har

Emekliyim maaş ve tapum var

Her şeyi gözümden silen de yâr

Derdime bi çare bulun derim

Bunamış deyip gülüp geçerler

Buna sevdanın karası derler

Bakmıyor malı mülkü yiyenler

Derdime bi çare bulun derim

Bile bile tutuldum tipiye

Döndük ciğere bakan kediye

Ne yüz kaldı ve ne de terbiye

Derdime bi çare bulun derim

Ne olur bana etmeyin nazar

Kahpe felek yine işi bozar

Yaşar da duyarsa şiir yazar

Derdime bi çare bulun derim
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CANIM ANNEM

Mis kokun burnumda tüter oldu

Hıçkırıklar boğazıma vurdu

Buğulu gözlerim yaşla doldu

Canım annem çok özledim seni

Karnındayken okşayıp severdin

Ne zorlukla dünyaya getirdin

Ak sütün kana kana içirdin

Canım annem çok özledim seni

Beşiğe koyup sallardın beni

Yavrucağına söylerdin nenni

Hissederim başucumda seni

Canım annem çok özledim seni

Gece ağlarsam uykun kaçardı

Kuzum diye bağrını açardı

Sevgiyle gülücükler saçardı

Canım annem çok özledim seni

Sen gittin evin direği çöktü

Felek genç yaşta boynumu büktü

Kimi elverdi kimi de döktü

Canım annem çok özledim seni

Gün geçtikçe seni arar oldum

Hasretinle sararıp da soldum

Düşte görünce teselli buldum

Canım annem çok özledim seni

O eski günler hiç geri gelmez

Garip Yaşar’ın da yüzü gülmez

Sokulur ellere eller sevmez

Canım annem çok özledim sen
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1973 yılında Çorum ili Türkayşe Köyü’nde 
doğdu. Çocukluğunun bir kısmını 
Çorum’da, bir kısmını Almanya’da ge-
çirdi. İlk, orta ve lise tahsilini Çorum’da, 
yüksek öğrenimini ise Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde tamamladı. 

Değişik yerlerde edebiyat öğretmeni ola-
rak görev yaptı.  2010 yılında Çorum’dan 
ayrılarak Bayburt İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde Eğitim Müfettiş Yardımcı-
sı olarak göreve başladı ve halen aynı göre-
vine devam etmektedir.  

Şiiri: “Aşikâr olanla gizli olan arasındaki 
ilişkiyi, sözcüklerin sihirli gücünden ya-
rarlanarak, gönül diliyle anlatma sanatı’’ 
olarak tanımlayan şair, evli ve bir çocuk 
babasıdır.

EKREM KİRAZ 
(Elvan Giraz)
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BİZİM KÖY

Çayır çimen olmuş harmanın yeri

Düvenden, bir eser kalmamış geri

Çala bayrak dikmiş ablamın biri

Memleket sevdası köz bizim köyde.

Musto’nun evleri harabe olmuş

Yunaklık yerinde, üç beş taş kalmış

Tarlalar satılmış, yabancı almış

Köylünün nasibi az bizim köyde.

Kömüşle keçimiz, arımız bitti

Nohutla mercimek darımız bitti

Tavuktan ördekten karımız bitti 

Neslini tüketti kaz bizim köyde.

Hep gitmiş gençleri, yaşlısı kalmış

Onlar da hasretten iyice bunalmış

Her taraf meyveyle ağaçla dolmuş

Toplamaya gitmek naz bizim köyde.

Kimse köz aramaz her ocak tüter

Horozlar emekli, telefon öter

Harmanı orağı bir ayda biter

Rahatça on bir ay gez bizim köyde.

Ne avcısı kaldı ne tazı kaldı

Ne sabanı kaldı ne mazı kaldı

Ne nişanı kaldı ne sözü kaldı

İlaç için yoktur kız bizim köyde

Enerji çatıda, suları akmaz

Yine de şükreder hayattan bıkmaz

Kimsenin yüzüne gönlünü yıkmaz

Arkadan dolaşır söz bizim köyde.

Dikbıyığın değirmeni yok şimdi

Değirmen dağlardan şehre indi

Bu işe eşekler pek çok sevindi

Değirmen yolları düz bizim köyde.

Öküzün yerini traktör aldı

Bin bir şükür, ne aç ne açık kaldı

Bir rüzgâr Kale’den içeri daldı

Kışta çamur toz oldu bizim köyde.

Süzmeli oynardık şimdi bilen yok

Bayramda yemeğe eve gelen yok

Ağlayan fazla fakat güleni yok

Dostların arası buz bizim köyde.

Ananın, babanın yeri kalmadı

Tarhana dökecek karı kalmadı

Köyüm, hiçbir köyden geri kalmadı

Çitayla yarışır hız bizim köyde.

Şınavut kırıldı, saban atıldı

Kirmanlar müzeye beleş satıldı

Unutulanlara sinsin katıldı

Çalmaya bulaman saz bizim köyde.

Şimdiki nesiller face’yi bilir

Bir yetmez birkaç kez e mail alır

İnternet başında saatler kalır

Sanalda sürülür iz bizim köyde.
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Bir görseydi dedem şaşardı buna

Hotmail adresi alırdım ona

Kaç sevilen gitti bilinen sona

Ölümler yaşamdan tez bizim köyde.

Babam da anneme etmişti meyil

Çok şükür emeği olmadı zail

Şimdiki sevdalar Ferhatça değil

Aşkın adı oldu poz bizim köyde.

Bazı gün tatlıdır, bazı gün acı

Sağlamı, hastaya bulur ilacı

Kimi anasıdır, kimisi bacı

Harama hiç bakmaz göz bizim köyde.

Kimseye bir zarar değmez elinden

Düşeni görürse tutar kolundan

Hata edip çıksa bazen yolundan

Hâlâ, kızarıyor yüz bizim köyde.

Kışları dondurdu, yazları yaktı

Akseki yolundan tüm köylü bıktı.

Annem de sonunda platin taktı

Hiç sağlam kalmıyor diz bizim köyde.

Köy odasına da kilit vuruldu

Yorulmaz sandığım babam yoruldu

Annem yine içten candan sarıldı

Demek değişmedi öz bizim köyde.

O yüzden değişmem, saraya köşke

Yazları bir başka, kışı bir başka

Gören hayran olup geliyor aşka

En güzel tabloyu çiz bizim köyde.

İyi akıyor mu Kamil’in pınar

Su içen duayla adını anar

Andıkça sılayı yüreğim yanar

Şimdi nasılsınız siz bizim köyde.

Yükseldi duvarlar kilitli kapı

Nefessiz yaşıyor bir sürü yapı

Armudun çöpü var, üzümün sapı

Şaşırdık vallahi biz bizim köyde.

Yoruldu hayattan kağnının köpü

Hele sor, anlatsın çektiği yükü

Birle biri topla etmiyor iki

Gel Ekrem denklemi çöz bizim köyde.
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O AN  

Toprağa tohum ol, dal olmak için

Sabırla, günü say yıl olmak için

Allah’a iyi bir kul olmak için

İlim ile amil olmak gerekir.

Hayatın yazından kışımız uzun

Gerçeğimiz kısa düşümüz uzun

Ahretten dünyalık işimiz uzun

Gerçekten gerçeği bulmak gerekir.

Çoklukta, o biri bulmamız için

Bir ile birebir olmamız için

Bâtıldan çok uzak kalmamız için

Her zaman Hak ile olmak gerekir.

Yunusça bir ben var benden de öte

Canan var can içre candan da öte

An içinde bir an, sondan da öte

Secdede huşuyla kalmak gerekir.
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EŞİME   

Senin ile böyle miydi kavlimiz

Kara kıştan beter oldu yazımız

Üç yaşında öksüz kaldı kuzumuz

Sen candan içeri cansın sevdiğim.

Yaradanım böyle yazmış yazımı

Hem eşimi verdim hem de kızımı

Kimse bilmez içimdeki sızımı

Damarımda akan kansın sevdiğim.

Sensizlik ne demek iyi anladım

Kalmadı huzurum o eski tadım

Kara topraklarda sevdiğim kadın

Her nefesle doğan ansın sevdiğim.

Oğlum seni hastanede biliyor

Kavuşmayı ümit edip gülüyor

Sen bir öldün kocan her gün ölüyor

Böyle kara bahtım şansım sevdiğim.

Gül ile bülbüle daha bir düştüm

Sevdanla Mecnun’u Kerem’i geçtim

Ey hayat, iki zor geçidi aştım

İsterse tüm dünya yansın sevdiğim.

Ana kız orda, baba oğul burada

Yaradanım, koyma bu dördü darda

Elbet bin bir hikmet gizli bu sırda

Gece mehtap sabah tansın sevdiğim.

Yaşın yirmi beşti daha erkendi

Can dediğin nefes, işte tükendi

Gören gözlerine perdeler indi

Sen ne ilksin, ne de sonsun sevdiğim.

Gecem gündüzümsün, mevsimim yılım

Arım çiçeğimsin, peteğim, balım

Kırıldı dallarım kırıldı kolum

Gönlüm şimdi nere konsun sevdiğim.

Her an yanımdasın, her an benimle

Şu çiçeği kokla ve müzik dinle

Ben baş başa yemek yerim seninle

Varsın eller öldü sansın sevdiğim.

Taşıyorum ama ağır yükümüz

Oğlumuzla, yeşerecek kökümüz

Yıllar sonra cennetteyiz ikimiz

Huriler, badeler sunsun sevdiğim.

Doktor kanser dedi çabanız boşa

Zannetmem, çıkamaz gelecek kışa

İstersen kendini vur taştan taşa

Sen garip soframda nansın sevdiğim.

Şimdi Hıdırlık’ta bir metre yerin

Garipçe, karanlık kuytu ve derin

Çektiğim acılar senin eserin

Şahlanan derdime zamsın sevdiğim.

Yer ayır yanında ve beni bekle

Günü, ayı, yılı peş peşe ekle 

Geleceğim, ölüm olsa emekle

Ulaşılması çok zorsun sevdiğim.

Elvan, isyan etmez şükür Allah’a

Kim bilir, ne dertler çeken var daha

Bilir hakikati girmez günaha

Betügül gerçekte varsın sevdiğim.
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OĞLUMA

Oğul, besmelesiz çıkma yollara

Nasihat etmelisin bütün kullara

Şöyle bir bakıp da uzun yıllara

Çok namaz kılarım deme ne olur.

Paraya, şöhrete, pula aldanma

Nefise, kadına, şeytana kanma

Kötülük edip de sonradan yanma

Şeytan ile tüfek çatma ne olur.

Kibiri, gururu, giyip de gezme

Zengini tutup da, fakiri ezme

Canan ol herkese kimseyi üzme

Halkı sınıflara bölme ne olur.

Yap ibadetini, tanı Allah’ı

Tek bunda bulursun gerçek felahı

Âlemlerin Rabb’ı o tek ilahı

Putlara heykele satma ne olur.

Düşküne yardım et, hiç ihmal etme

Takılıp kötünün peşine gitme

Sonunda sırtına yiyip de tekme

Derdime başka dert katma ne olur.

Haktan başkasını tatmasın özün

Sakın ha, harama bakmasın gözün

Var ise bir yere verilmiş sözün

Sözlerini ihmal etme ne olur.

Yatacak yorganın olmasa evde

Sabahlasan gece kupkuru yerde

Bil ki insan aktör dünyaysa perde

Yanlışın peşinden gitme ne olur.

Elvan der ki: Oğul gayrı yaşlandım

Ham idim, hayatla piştim işlendim

Güzelce dinledin senden hoşlandım

Sözümü yabana atma ne olur.
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KIZIMA

Öylece toprağa koyarken seni,

İçimde bir buhran vardı ki sorma.

Cansız bedenine canlı busemi,

Koymak o kadar da zordu ki sorma.

Ben sana, sen dünyaya doymadın.

Düşüncede kaldı bulduğum adın.

Düşmez yüreğimden ebedi yâdın.

Gidişin beni bir vurdu ki sorma.

Yaradan seni nasıl özlemiş.

Bütün ömrü, bir saate gizlemiş.

Doğduğun gün toprak ile sözlemiş.

Toprak seni öyle sardı ki sorma.

Selalar okundu, namaz kılındı.

Dualar edildi, kabre konuldu.

Bir daldan toprağa meyve sunuldu.

Dalımızı öyle bir kırdı ki sorma.

Başladığı yerde bitti umutlar.

Beyaz dualarda, siyah bulutlar.

Erken mi dökülür taze palutlar?

Düşüşün o kadar sırdı ki sorma.

Merhaba demeden dedin elveda.

Saçların da ipek ipekti suda.

Sandım ölü değil, derin uykuda.

Bedenin öyle bir nurdu ki sorma.

Gözlerin kömürdü, saçların başak.

Yaşasan uğruna olurdum uşak.

Burada olmadı, orda kavuşak.

Ölümün amansız kordu ki sorma.

Kadınlar tahtada yudular seni.

Küçücük tabuta kodular seni.

Koklayamadılar, dadılar seni.

Dünya, gözüme bir dardı ki sorma.

Ayağında uzun güllü dameni.

Başında dantelli al yemeni.

Ne kadar isterdim baba demeni.

Dillerin öyle bir durdu ki sorma.

Yaradan özenmiş, kudretten boyan.

Bir saatte var mı yavruya doyan?

Kabrin yolunda garipçe koyan.

Tipiydi, borandı, kardı ki sorma.
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1973’te Çorum’da doğdu. Marmara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bö-
lümü Bilişim Ana Bilim Dalı mezunudur. 

Şiire 1991 yılından bu yana ilgi duyan Re-
cep Serbes, şiirlerini Mayıs 1995’te yayım-
ladığı Yürekler Dursa Da Sevdalar Sürer 

isimli kitabında topladı. Buruk Aşklar 

Denizi isimli ikinci şiir kitabının ilk bas-
kısı, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hatırasını 
yaşatmak amacıyla kurulan Çatalkara Kül-
tür ve Sanat Evi tarafından Eylül 2011’de 
yapılmıştır.

RECEP SERBES 
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KÖŞE BUCAK
ÇORUM

Mis gibi kokarken nefis leblebi,

Yeryüzünde yoktur onun rakibi.

Arama, bulunmaz, şu Çorum gibi;

Kurtla kuş bir yunar bizim Çorum’da.

Gelişime açık şirin Sungurlu,

Başkent’e yakınım diye gururlu.

Yazlar sıcacıktır, güzler yağmurlu,

Kışın her yer donar bizim Çorum’da.

Alaca’da tarih can vermiş taşa,

Hitit’e başkentlik yapmış Hattuşa.

Zenginler yahniye, fakirler aşa,

Somun ekmek banar bizim Çorum’da.

Eski dokusuyla güzel İskilip,

Dolması destansı şöhrete sahip

Sirkeli salata yanında vacip,

Sofraya nur konar bizim Çorum’da.

Elvan Çelebi’ye sürüp yüzünü,

Görmeden geçme ha Mecitözü’nü.

Beke Kaplıcası suyun özünü,

Şifa olup sunar bizim Çorum’da.

Bağrında yatarken ünlü Kibele,

İncesu Kanyonu ne güzel hele,

Dikkat etmek lâzım ki özellikle;

Sular adam sınar bizim Çorum’da.

Kızıla dönerken yazın kirazlar,

Gölyazı’ya dolar yabanî kazlar.

Gönlümün telini titretir sazlar,

Her ozan bir çınar bizim Çorum’da.

Yolunuz üstünde Kırkdilim, Lâçin,

Kapılıkaya’yı seyredip geçin

Bir çoban çeşmesi bulup da için,

Soğuktur her pınar bizim Çorum’da.

Masmavi bir keyif sunarken Obruk,

Uğurludağ biraz sapa ve buruk

Abdullah Yaylası yığılı tomruk,

Kaçak kesen yanar bizim Çorum’da.

Oğuzlar’ın meşhur, leziz cevizi,

Osmancık pirinci ve Kargı bezi.

Kızılırmak akar, bulur denizi,

Toprak suya kanar bizim Çorum’da.

Hatırı kalmasın Hamamlıçay’ın,

Çatak’ta mangala etleri yayın.

Beni de onların içinde sayın,

Her yer deli kaynar bizim Çorum’da.

Bayat pek mahrumken yoldan ötürü,

Dodurga’dan çıkar linyit kömürü.

Hani Demirel’in var ya fötürü,

Gide gele oynar bizim Çorum’da
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ŞAFAK
SÖKÜLÜR GİBİ

Naif görünümüyle bir sarı lâle gibi,

Asilce salınarak süzülürdü kâkülün.

O bembeyaz alnına tıpkı şelâle gibi,

Tiril tiril akarak dökülürdü kâkülün.

Zarifçe kıvrılışı benzerken bir hilâle,

Bir kımıltısı bile sürürdü hep hayâle.

Aşkınla sırılsıklam kalbimdeki tuvale,

Resim fırçası gibi bükülürdü kâkülün.

Âdeta çam balıydı, bir papatya falıydı,

Her bir telinde sanki bir başak takılıydı.

Ve her teli düşümde mıh gibi çakılıydı,

Her şafakla yeniden sökülürdü kâkülün.
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ROSA MARİ

Bavyeralı Rosa Mari,

Aşkınla tarumar oldum.

Gittiğin o günden beri,

Hayâlini sarar oldum.

Hasret denen iki hece,

Tutuşturdu kırk derece.

Düşlerimde ben her gece,

Saçlarını tarar oldum…

Beni koyarken ardında,

Hiç mi yoktu vicdanın da?

Şimdi Hamburg Limanı’nda,

Gözlerini arar oldum…
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AİLE DOSTUNUZ
CEVAT

Ben bir kapitalist düzen çocuğu,

Neslimin en kaçık ve en uçuğu,

Halis kürk diyerek naylon gocuğu,

Babamın oğluna peşin satarım.

Şahsıma münhasır farklı bir türüm,

Başlı başına bir karikatürüm…

Menfaat peşinde yanar, ölürüm,

Çıkarım olmazsa yana yatarım…

“Hacı filanca bey” namuslu soyum,

Şeytanla ölçüşür kısacık boyum.

Epeyce cambazım, kurusun huyum;

Pişmiş aşa soğuk suyu katarım.

Paragöz biriyim ne var, ne yani?

Tilkiler karnımda kurmuş sanayi.

Hele de bulursam saf bir enayi,

Dünyada affetmem, hemen çatarım.

Fantezim çok amma gücüm dilimde,

Hem sarışın hem de esmer gönlümde.

Utanma, sıkılma yoktur hâlimde,

Korkmadan iftira bile atarım…

Sülün Osman çırak kalır yanımda,

Sanki dönme dolap vardır kanımda.

Vatanıma feda olsun canım da

O’nu dahi gözüm yumuk satarım…

Hem sarhoşum hem de ehli tarikat,

Benim olsa doymam, bütün kâinat.

Bendeniz aile dostunuz Cevat;

Kızınızı çerez gibi yutarım…
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ÇORUM’DAN SESLER

Ne zaman işitsem bir cura sesi,

Bağrıma taş basıp yanar, dururum.

Ruhumda gurbetin artar stresi,

Susuz bir dal gibi solar, kururum.

Sabrımı zorlayan gurbet çilesi,

Kalmadı kahrının hiç çekilesi.

Beynimde çınlarken Saat Kulesi,

Gözümde canlanır şu bizim Çorum.
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1974 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Boz-
doğan Köyü’nde doğdu. İlkokulu 1985’te 
köyünde bitiren şair, ortaokulu dışarıdan 
bitirmiş; açık öğretim lisesini ise bırakmak 
zorunda kalmıştır. 1995’te evlendikten 

sonra İzmir’e yerleşmiştir. On beş yaşında 
halk ozanlarını dinleyerek şiir yazmaya 
başlamış, bir süre ara vermiş, bazı ozan ve 
sanatçıların teşvikiyle yeniden şiir yazma-
ya başlamıştır.  

ZÖHRE EYLEM YILDIRIM
(Firari) 
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AÇTIK ARAYI

Diledim saralım azgın yarayı

Kederim bahtımın karası geldi

Tek kelam etmedi açtık arayı

Sızısı yüreğim bağrımı deldi

Güneş nasıl balçık ile sıvana

Salmışım sitemi ulu divana

Yıkıldı sarayım gönül virana

Kederim bahtımın karası geldi

Derine gömmüşüm eskiye nazır

Sus derim dinlemez isyana hazır

Kabuğu bırakmaz yarayı kazır

Sızısı yüreğim bağrımı deldi

Her damla yaşımı deryaya döktü

Benim bu belimi nazlı yar büktü

Azrail’den evvel sineme çöktü

Kederim bahtımın karası geldi

Firari söyleme sırrını dedim

Aldım ele sazı çaldım inledim

Varıp bir köşede kendim dinledim

Sızısı yüreğim bağrımı deldi



543

GELDİM

Sevdanın otağı yürektir derler

Gönlünde yerimi görmeye geldim

Canansız ömüre ziyandır derler

Ömrümü yoluna sermeye geldim

Bozkırda kayanın kınası benim

Doğmamış çocuğun anası benim

Derdinin bulunmaz devası benim

Gönlünden kederi silmeye geldim

Elini elime almak dilerim

Yanında bir ömür kalmak dilerim

Kasveti yüzünden silmek dilerim

Seninle murada ermeye geldim

Firari’yim candan önce cananım

Ömrümü yoluna serdim talanım

Sensiz bu cihanda öksüz kalanım

Yanında sevdiğim ölmeye geldim
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BAŞIM ÜSTÜNE

Uzaktan uzağa sitem de olsa

Dost selam yollamış başım üstüne

Kanlı yaş olup da gönlüme dolsa

Dost selam yollamış başım üstüne

Yıl oldu görmedim dünya gözüyle

İnsan küser mi hiç kendi özüyle

İntizar etse de bir tek sözüyle

Dost selam yollamış başım üstüne

Bilmez ki özledim ben o zalimi

Diyormuş o bilmez âşık halini

Sanki kendi olmuş sevda âlimi

Dost selam yollamış başım üstüne

Kırılmam ki ona fırlatıp atsa

Götürüp pazara pul diye satsa

Sarılıp ellerin bağrına yatsa

Dost selam yollamış başım üstüne

Ne ona alındım ne de dargınım

Sevmekten yorulmam şanstan argınım

Firari’yim desem ona kırgınım

Dost selam yollamış başım üstüne
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BİR ACI YEL ESMİŞ

Viraneye dönmüş baykuşlar konmuş

Bir acı yel esmiş köyüm üstüne

Evleri yıkılmış ocaklar sönmüş

Bir acı yel esmiş köyüm üstüne

Silinmiş yüzleri eski dostların

Kaybolmuş izleri bütün yolların

Koynunda kalmış da elin kolların

Bir acı yel esmiş köyüm üstüne

Yiğitler yurdunu unutur olmuş

Her yanı acıyla kederle dolmuş

Lalesi sümbülü kurumuş solmuş

Bir acı yel esmiş köyüm üstüne

Koyunsuz kuzusuz kalmış dağları

Yeşili kurumuş solmuş bağları

Firari’yim gördüm viran çağları

Bir acı yel esmiş köyüm üstüne
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TAM DA ZAMANI

Gel sevdiğim bir güzel kelam eyle

Adını anmanın tam da zamanı

Sıladan gurbete bir selam söyle

Hatırda kalmanın tam da zamanı

Gönlün kimi derse onu dilesin

Yanar yürek sönmeyecek bilesin

Giden geri dönmeyecek gülesin

Hasreti silmenin tam da zamanı

Ne baharı gördük ne yazı gördük

Seneler geçiyor yozlara döndük

Araya zamansız bentleri ördük

Çağlayıp akmanın tam da zamanı

Ömür dereleri çağladı aktı

Ne hayaller kurduk devirdi yıktı

Gözyaşı yüreği dağladı yaktı

Dağlara çıkmanın tam da zamanı

Ömür hasadını yığdık harmana

Ölsem de varamam derde dermana

Firariyim boyun bükmem fermana

Yarayı sarmanın tam da zamanı
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1976 yılında Çorum ili Lâçin ilçesi Gökgöz-
ler Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bi-
tirdi. Ekonomik nedenlerle öğrenimini sür-
düremedi. Bir süre köyde çobanlık yaptı.

12 yaşında saz çalmaya başladı. Bazı müzik 
hocalarından kısa süreli söz ve saz dersleri 
aldı. Çoğunlukla kendi şiirlerini seslendi-

ren ozanın albüm çalışması sürmektedir. 
Ayrıca köy şenliklerine ve düğünlere katıl-
makta, cemlerde zakirlik yapmaktadır.

Özel bir şirkette operatör olarak çalışan Se-
lami Sözer, Çorum’da ikamet etmekte olup 
evli ve üç çocuk babasıdır.

SELAMİ SÖZER
(Selami) 
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GARİBİN

Viran olmuş evi bacası tütmez

Kim bilir ne derdi vardır garibin

Bozulmuş bahçesi bülbülü ötmez

Belki de bağları hardır garibin

Garibin gözünden eksilmez yaşı

Çileden kurtulmaz belalı başı

Ölse mezarında bulunmaz taşı

Belki de mezarı dardır garibin

Belki yoksulluk da yetmiş canına 

Hangi zalim göz koymuştur malına

Şöyle baktım mahzun duran halına

Her yerde işleri zordur garibin
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BATSIN DÜNYA

Nerde adaletin nerde terazi

Batacaksa varsın batsın bu dünya

Zaten garibana vardır garezi

Batacaksa varsın batsın bu dünya

Ülkeleri şehirleri köyleri

Paylaşıldı karış karış her yeri

Sefasını sürer paşa beyleri

Batacaksa varsın batsın bu dünya

Senelerdir sefasını sürmedim

Derde düştüm hiç hayrını görmedim

Ömür bitti muradıma ermedim

Batacaksa varsın batsın bu dünya

Selami’yim yolluk yetti bu cana

Feryat ettim dağa taşa her yana

Dertten başka bir şey vermedi bana

Batacaksa varsın batsın bu dünya



550

GURBET

Ne arayanım var ne de soranım

Yıkıla da gurbet senin dağların

Çile ile geçti bütün yıllarım

Yıkıla da gurbet senin dağların

Ah ettikçe yaşlar doldu gözüme

Kar yağdırdım baharıma yazıma

Hasret kaldım yavruların yüzüne

Yıkıla da gurbet senin dağların

Ayrı kaldım vatanımdan elimden

Neler çektim yoksulluğun elinden

Aldın gençliğini sen Selami’den

Yıkıla da gurbet senin dağların
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YORULDUM

Yıllar benim gençliğimi bitirdi

Yoruldum yoruldum gayri yoruldum

Felek dert üstüne dertler getirdi

Yoruldum yoruldum gayri yoruldum

Kaderim karaymış nasıl edeyim

Başım alıp hangi yana gideyim

Yürü yalan dünya sana ne deyim

Yoruldum yoruldum gayri yoruldum

Sayende yüreğim dert ile doldu

Umudum gülleri sarardı soldu

Âşık Selami’yim neydi ne oldu

Yoruldum yoruldum gayri yoruldum
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BEĞENMİYOR

Bir zamanlar can canaydık

Şimdi beni beğenmiyor

Hep göz göze yan yanaydık

Şimdi beni beğenmiyor

Süslü memur olacakmış

Saraylarda kalacakmış

Zengin koca bulacakmış

Şimdi beni beğenmiyor

Utanıyormuş köylüden

Babalar çıksın huyundan

Gönlü geçmiş Selami’den

Şimdi beni beğenmiyor
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1977 Çorum ili Alaca ilçesi Tutaş Köyü do-

ğumludur. 1996 yılında Gündüz gazetesi 

İnegöl temsilciliği yaptı. Şiirlerinde aşk, 

hasret, vatan temalarını işleyen şairin hece 

ölçülü şiirleri yanında serbest şiir çalışma-

ları da vardır. Muhtelif dergi ve gazeteler-

le antolojilerde şiirleri yayımlandı. Dör-

düncü Cemre adlı şiir kitabı yayımlandı.  

Alaca’da gıda sektöründe işçi olarak çalı-

şan şair, evli iki çocuk babasıdır.

COŞKUN ARSLAN
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ÇANAKKALE MAHŞERİ

Çanakkale mahşerdi, can pazarı kurulmuş, 

Toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuş, 

İman en büyük silah, vatan en sevgili yar, 

Bağrına taş bassın beklemesin analar. 

Cenneti arzularken, can pazarında canlar, 

İnmeyecek ay yıldız, dinmeyecek ezanlar. 

Eller duaya kalkmış, bu son cuma namazı, 

Vatan onlardan razı, onlar vatandan razı. 

En fedakâr en cesur, en yiğit asker bizim, 

Sevinsin Türk evladı, çünkü bu zafer bizim, 

Düşmanın hayalleri gömüldü kara suya, 

Hangi millet galiptir, böyle şanlı orduya. 

Anlasın bütün cihan Çanakkale geçilmez 

Şühedanın kanına asla değer biçilmez. 

Çanakkale yeniden, dirilişin miladı. 

Çanakkale zaferin ve bir destanın adı. 
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Z E Y N E P 

Güzellik cömertçe sunulmuş sana, 

Ab-ı hayat oldun Zeynep’im cana, 

Bir damla umudun kâfidir bana 

Gönüldür sevgini ediyor talep 

Yokluğun lügatten siliyor Zeynep 

Biçareyim derbederim sarhoşum 

Sevgine kahrına talip olmuşum 

Derdime dermanı sende bulmuşum 

Ruhuma hitap eden ne varsa hep 

Her şeyini sende buluyor Zeynep 

Hasta gönlü avutmak mümkün değil 

Okyanusu kurutmak mümkün değil 

Gül yüzünü unutmak mümkün değil 

Sen oldun sanki varlığıma sebep 

Aklım da hep sende kalıyor Zeynep 

Cemalini gördüğüm günden beri 

Alev aldı içerim yangın yeri 

Elinden içeyim en acı zehri 

Tutuşup yanan yüreğime su serp 

Bu yangın canımı alıyor Zeynep 

Matlaştı hayatın renkleri soldu 

Gözlerim başkasını görmez oldu 

Deli gönül bahara ermez oldu 

Eridikçe umudum kelep kelep 

Gözlerim yaş ile doluyor Zeynep 

Medcezir içinde buldum kendimi 

Dalga dalga yıkamadım bendimi 

Ak kâğıda açar iken derdimi 

Dona kaldı kalemimde mürekkep 

Yazdığım yazılar soluyor Zeynep 

Sanma ki bu sevda küllenir biter 

Olmuşum Mecnun’dan Kerem’den beter 

Gemileri yakarım gel de yeter 

Mecnuna iki adım yoldur Halep 

Aşk dediğin dağlar deliyor Zeynep 
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 YÜREĞİNLE DİNLE

Sevabı senindir, uzat elini, 

Günahını dünden üslenen benim. 

Yüreğinle dinle titrek sesimi, 

Yalansız riyasız seslenen benim. 

Gönüldür hududu çizilmez umman, 

Bu ummanda sensin aşkıma liman, 

Hasretin çığ gibi düştüğü zaman. 

Sımsıcak sevgine yaslanan benim. 

Gel gayrı yoluna gül döktüğüm yar, 

Gözlerim hep seni hep seni arar, 

Bu tükenmiş halim senden yadigâr, 

Ağlayıp yanağı ıslanan benim
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YORULDUM ANNE

Bir tek sen anlarsın benim halimden, 

Genç yaşta tükendim yoruldum anne. 

İsyan sularında aktım yıllarca, 

Kaç bahçeye baktım gül bulamadım, 

Sabır deryasında duruldum anne 

Çıkmazlarda kaldım yol bulamadım, 

Düşerken tutacak dal bulamadım, 

Sonunda yılana sarıldım anne. 

İstesem de daha gülemiyorum, 

Sebebini ben de bilemiyorum, 

Kendimle barışık olamıyorum, 

Kırıldım bir kere kırıldım anne.
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TÜRKİYE’M YÜZ YAŞINDA

Bir ulu çınar düşün, sapasağlam kökleri, 

Ay yıldızlı bayrakla selamlamış gökleri, 

Devlet millet el ele her gün daha ileri, 

İşte vatan, işte halk, işte devlet, işte güç, 

Türkiye’m yüz yaşında yıl ikibinyirmiüç, 

Minareler yükselir, vatanımın bağrında, 

Damıtılmış ruhumuz ezanların nurunda, 

Nice koç yiğitler can vermişler uğrunda, 

İşte iman, işte can, işte millet, işte güç, 

Türkiye’m yüz yaşında yıl ikibinyirmiüç, 

Yalnız hakka eğilmiş, yalnız hakka el açmış, 

Muharebede cephe, barışda gül açmış, 

Sevgiye köprü olmuş, kardeşliğe yol açmış 

İşte vatan, işte halk, işte devlet, işte güç, 

Türkiye’m yüz yaşında yıl ikibinyirmiüç, 

En zayıf anda bile düşmanından yılmamış, 

Direnmiş şer güçlere, asla teslim olmamış, 

Hep yeşermiş bu çınar yıkılmamış solmamış, 

 

İşte iman, işte can, işte millet, işte güç, 

Türkiye’m yüz yaşında yıl ikibinyirmiüç



559

1977’de Çorum ili Sungurlu ilçesinde doğ-
du. Çocukluğu Ankara’da geçen şair, ilk ve 
ortaöğrenimini de burada tamamlamıştır. 
Çeşitli işlerde çalışmış, 2001 yılında mem-
leketi olan Çorum’a dönmüştür. 

Askerlik yıllarındaki hasretini kaleme ala-
rak başladığı şiir yazma merakı ilerleyen 
zamanda verilen hayat mücadelelerini de 
konu alarak gelişmiştir. Şair evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

OSMAN ÖZCİMBİT
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VEFASIZ

Ömrümce bekledim gülmedi yüzüm

Gönlüme bıraktın bir büyük hüzün

Geleceksin diye yollarda gözüm

Gelmedin vefasız gelmedin gittin

Esmer güzeliydin kalemdi kaşın

Henüz yirmisinde gencecik yaşın

Görmedim dünyada yoktur bir eşin

Gelmedin insafsız gelmedin gittin

Hayalinle yaşadım sevdim seni

Rüyalarda tuttum sıcak elini

Olacaktın mutlu evin gelini

Gelmedin vicdansız gelmedin gittin

Doktorlar derdime olmadı çare

Hasta kalbim geldi dayanmaz hale

Bekledim kabrime gelirsin diye

Gelmedin hayırsız gelmedin gittin
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DİLARA

Bir gece yarısı çıktın karşıma

En kara sevdadır geldi başıma

Kiraz dudağına kalem kaşına

Bakmaya doyamam güzel Dilara

İsmini dilimden düşürmez oldum

Bu aşkın elinden sarardım soldum

Gurbette aradım sılamda buldum

Öpmeye kıyamam şirin Dilara

Ankara güzeli narin çiçeğim

Aşkın şarabını sen ver içeyim

İstersen sevdiğim candan geçeyim

Gözümün nurusun canım Dilara
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SEVDA MASALI

Bu canım seninle doğdu yaşıyor

Sevdan gönlüme sığmaz taşıyor

Gözlerin dünyaya ışık saçıyor

Her günüm seninle doğup batıyor

Bir sevda masalı seninle hayat

Sen Şirin oldun ben ise Ferhat

Delerim dağları geçerim Sırat

Sensizken almadım dünyada murat

Dünyalar güzeli tatlı meleğim

Bir ömür boyunca seni seveyim

Uğrunda bir tanem öl de öleyim

Düştüm eline aşkına köleyim
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SENİ SEVEN YOK

Tükendi dermanım, sabrım kalmadı

Vefası yârim de derman olmadı

Yalan dünya bu da sana son sözüm

Artık seni seven bir dost kalmadı

Nice Mecnunları yedin bitirdin

Üstüne bir de Kerem’i sindirdin

Dağların delene ecel indirdin

Artık seni seven bir dost kalmadı

Zenginine cömertliğin bol oldu

Namussuz altın, gümüş yol oldu

Çaresizlik garibime son oldu

Artık seni seven bir dost kalmadı

Nasihati sen gel boş verip geçme

Mazluma kucak aç, insanı seçme

Kibirli zalime çok değer biçme

Artık seni seven bir dost kalmadı

Yürü yalan dünya nere gidersin

Aşığın sesini boşa dinlersin

Gün olur kıyamet sen de bitersin

Artık seni öven zengin kalmadı
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CANIM ANAM

Anam oldu hasretiyle yandığım

Dualarla rüyasına daldığım

Hayaline gülüp huzur bulduğum

Melek yüzlü canım anam nerdesin

Bir gün olsun kıymetini bilmedim

Sevgimi sana ben yeter belledim

Senden başkasına gönül vermedim

Şirin sözlü canım anam nerdesin

Sen oldun başımı göklerde tutan

Kanlı ekmeğime yavanı katan

Helalini sordun içtiğim sudan

Ay bakışlı canım anam nerdesin

Böyleymiş kaderin böyleymiş yazın

Gönlüme bıraktın bir büyük hüzün

Senden başkasına geçmedi nazım

Gül kokulu canım anam nerdesin

Bir büyük aşk idi seni sevmesi

Açken bile tokmuş gibi görülmesi

Kardeşlerim seni öldü bilmesi

Çok zormuş canım anam nerdesin

Hakkıyla öğrettin hayatı bize

Sevgiyle gelirmiş kötüler dize

Okula gidecektik öte güze

Selvi boylum canım anam nerdesin

Sen gidince yetim kaldı yavrular

Küçük kuşlar su isteyen ağaçlar

Yas tuttu mahalle, bütün komşular

Hoş gülüşlü canım anam nerdesin

Biz sensiz zorlukla büyüdük ana

Dönmedim yönümü namertten yana

Açılmadı elim harama asla

Güzel huylu canım anam nerdesin

Torunların öğrendiler sevgini

İstediler bizden bunun ilmini

Sevmeli dünyayı Hakk’ı, kulunu

Tatlı dilli canım anam nerdesin
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1978’ Çorum ili Sungurlu ilçesi Kaledere 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bitir-
di. 1989 yılında ailesiyle birlikte Ankara’ya 
yerleşmiş, ortaöğrenimini burada tamam-
lamıştır. Askerlik sonrası kendi işini kuran 
şair dört çocuk babasıdır.

Çocukluk yıllarından itibaren şiire ilgi 

duymuş; askerlik yıllarında hasret ve öz-
lem şiirleri yazmıştır Bir arkadaşının tav-
siyesi üzerine şiirlerini arşivlemeye karar 
veren şair, www.edebiyatdefteri.com adlı 
sitede şiirlerinin bir bölümünü yayımla-
maktadır. Ankara Çorumlu Âşıklar Kültür 
Derneği üyesidir.

HAKKI KOLCU
(Hakkı)
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HAYAT SINAVDIR

Kulak verin Kur’an’daki hitaba

Hayat sınavdır bir gün de bitecek

Bakmak da serbest açıp da bakmak

Böylesi imtihanı kim geçecek

Rabbim bahşetti her şeyi manalı

Kendimiz bilip farkında olmalı

Ahrette yaramaz dünyanın malı

Güzel amelimiz bize yetecek

Yenilme nefsim şehvetleri bırak

İzinsiz düşmüyor daldaki yaprak

Alsan da dünyayı sonumuz toprak

Kefende geriye var mı giyecek

Sünneti prensip eyle kendine

Aldanma dünyanın türlü rengine

Şeytan düşmandır kapılma seline

Günaha battıkça arkadan gülecek

Esirgeme saygın anne babadan

Emreyledi bunu yüce yaradan

Mükâfat alırsın hayır duadan

Yaptığın fazlası sana dönecek

Geçirme boğazdan yetim hakkını

Mahvetme kardeş ebedi tahtını

Alırsan dünyada mazlum ahını

Şüphesiz hesabın günü gelecek

Hakkı’yım aklımız koru yaradan

Şaşırtma bizleri hayırlı yoldan

Uzak etme bizi Nebi-yi yardan

Ümmetim deyip şefaat edecek
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VEFASIZ

Dönüp de bakmadın gözüm yaşıma

Umut dallarımı kırdın, vefasız

Düşünmedin, neler gelir başıma

Bir zalime gönül verdin vefasız

Seller gibi yıktın, inan bendimi

Bir hiç uğruna bitirdin kendini

Kerem’in misali gerçek sevgimi

Acımadan yere vurdun vefasız

Oysa seninle hayallerim vardı

Mutluluk saadet gözümde kaldı

Hasretin içimde yandıkça yandı

Bilinmedik yola saldın vefasız

Kaç kez böldüm geceleri uykumu

Çektiğim acıları sen duydun mu?

Bırakıp da gittin mutlu oldun mu?

Neden hayatımı çaldın vefasız

Gidişin sanma ki dönüşü vardır

Yüreğimi yaktın, etme günahtır

Bitirdin ömrümü kınalar yaktır

Dertleri de bana verdin vefasız

Gülün değerini bülbülü bilir

Seven sevdiğine canını verir

Tercihini yaptın elden ne gelir

Tutup hayırsıza vardın vefasız

Garip Hakkı’yım, denedim unutmak

Başka gönüllere yelkenler açmak

Belki bu diyarı bırakıp kaçmak

Özleminle engel oldun vefasız
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GÖNÜL BAĞLAMIŞTIM

Gönül bağlamıştım ben bir güzele

Bırakıp da gitti bir yaban ele

Mahvoldu hayatım, girmez düzene

Sevdamı yerlere vurduktan sonra

Kırılıp geldiler, tuttuğum dallar

Kaybettim cananı, ayrıldı yollar

Mekânım sayılır o yüce dağlar

Ölmeden bunları gördükten sonra

Hakkı’yım bu nasıl kötü kaderdir

Ölüm ayrılıktan daha beterdir

İstemem hayatı artık dikendir

Gülümü yâd eller derdikten sonra
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AZRAİL KAPINI
ÇALACAK BİR GÜN

Sefalar içinde eğlenip gülsen

Gençliğin elbette solacak bir gün

Bolluk içinde dünyayı da gezsen

Tutmayıp ayaklar duracak bir gün

İster hükümdar ol istersen paşa

Bunca koşmaların çıkacak boşa

Felek acımaz gözündeki yaşa

Mevlam hesabını soracak bir gün

Malın mülkün de, hepsi de nafile

Kazanırken bunları yaptın hile

Çıkacaktır gerçek saklasan bile

O Rahman divanı kuracak bir gün

İnsanoğlu’nun doğruluk temeli

Hayat koca deniz bizler de gemi

Yüklemeli bedene güzel ameli

Yolumuz ahrete varacak bir gün

Dünyada kalacak malın servetin

Rahmeti okurlar varsa hürmetin

Çürüyüp ayrılır kemikten etin

Ruhunu ateşler saracak bir gün

Kul Hakkı’m yıllar gelip de geçiyor

Yaş kemale erdi ömrün bitiyor

Gerçek yolculuğa kefen yetiyor

Azrail kapını çalacak bir gün
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GARDAŞA SİTEM

Hançerdi sözlerin deldi sinemi

Açtığın yaralar sarılmaz gardaş

Manâsız sorunlar bozdu gündemi

Bulattın suları durulmaz gardaş

Dünya yalandır sarıldın faniye

Hiç ettin günleri gelmez geriye

Sesim çıkmadıkça kırdın ne diye

Gönül bu kadar kırılmaz be gardaş

Zalimce beni her an suçlu gördün

Ölçüsüz yükleri sırtıma koydun

Belki de hatanı anlarsın bir gün

Artık geçmişe de dönülmez gardaş

İnsana değişme serveti malı

Koparıp da attın tuttuğun dalı

Gel deyip yoluma sersen de halı

Iradı yollarım gelinmez gardaş

Doğruya yönel bırak şu şeytanı

Kabullen yeter sen de hatanı

Kim sever ki dostuna hor bakanı

Gönül meclisine girilmez gardaş

Sitemim çoğaldı gönül dilinde

Hakkı’yı ararsın günün birinde

Azrail gelince ferman elinde

Ecele hesap sorulmaz gardaş
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1936 yılında Çorum’da doğdu. Sanat Ensti-
tüsünü bitirdi. 1965 yılına kadar ağabeyi ve 
babasıyla marangozluk işi yaptı. Bir süre de 
tuğla işi yaptıktan sonra 1994 yılında oğulla-
rıyla birlikte ECE Seramik’i kurdu. ECE Se-
ramik başta olmak üzere yatırımları devam 
etmektedir.

Şiir yazmaya 1952 yılında başlayan 
Çenesiz’in ilk şiiri okulun duvar gazetesinde 
yayımlandı. 

Şiiri, okumayı, yazmayı Türkçe öğretmeni 
Lütfi Köksal sevdirmiştir. Hocasının teşviki 
sayesinde bugünlere gelmiştir.

İSMET ÇENESİZ
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YALVARIŞ

Bahtım açık

Sevdalarda geçti ömrüm

Yelkenimde rüzgâr

Mevsimlerden bahar

Hep şükrettim yaratana

Yara verdi, elhamdülillah dedim

Ağladığım oldu, hayra yordum

Rüyalarımı hep pembe gördüm

Eş verdi, iyi huylu melek yüzlü

Kara kız verdi, kara gözlü

İki oğlan, iki kızlı

Cennet gibi bir dünya verdi

Bu dünya yalancı cennet

Medet Allah’ım medet

Ahirette vereceğin hakiki cennet

Şükret İsmet şükret

Emirlerin başım tacı

Abdest, namaz yaraların ilacı

Sevdalandı bu fakir

Sevdalısı Muhammet

Analar doğurur evlat

Kadın sabır küpü şeytana inat

Seherde melekler iner kat kat

Medet Allah’ım medet

İsmet aşık yaratana

O ulu Allah bense denizde damla

Rahmetini esirgeme ya Rab

Medet Allah’ım medet

Pınar akar gözün bakar

Kalp gözün açılmaya, yalvar yakar

Sevdalan Muhammet’e

Yalvar Allah’a yalvar Allah’a
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NEREDE

Çocukluğumuzda simitler vardı, burmalı

Okulda kızlar vardı, saçı örmeli

Gençliğimizde kadınlar vardı, gözü sürmeli

Eli kınalı gelinler nerede?

Nerede, saçı kınalı gezen fistanlı anam

Eve gelince saygıyla karşılanan babam

Bütün pislikleri yakan sobam

Sobanın arkasında yatan kedim nerede?

Nerede, diz boyu yağan karlar

Ezandan önce kalkan kadınlar

Gün doğmadan pişen çorbalar

Üstüne dökülen sade yağ

Büyükler başlamayınca, içilmeyen çorba nerede?

Daş tekne, tokaç, küllü su

Ayakları, karnı buz tutmuş kadın

Elleri aşerli sudan delinmiş bacım

Ama bugünkünden mutluyduk inan

Çorbayı bulunca şükreden, insan gibi insan nerede?

Dişisi için dövüşen kaz

Gül için ölen bülbül

Sevdiği için intihar eden kız

Yavuklusu uğruna köy yakan yiğit nerede?

Yedi milyon yıl olmuş Âdem atamız öleli

Ölüm, o gün bugün sır olalı

İnsanı insan yapan inancı, imanı

İslam ve Türk Olmakta, onun balı kaymağı

Amentüyü okuyup anlayanlar nerede?
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EFENDİ KALMADI

Ne koyun sürüsü kaldı
Nede çoban çeşmesi
Dağarcık naylon oldu
Don naylon oldu

Örtünmek ayıp, sergilenme sanat oldu
Eskiden görünmezdi kadının dizinden üstü
Televizyonlarda çiğ eti, bazen de ciğeri görüp de
Midesi bulanıp kusanlar oldu

Ormanda yakacak odun kalmadı
Kırk mayalı yiyen yiğit
Gözleri gülen karı kalmadı
Ağzından ballar akan insan kalmadı

Saf bal kalmadı, hepsi şekerli
Arılar bile tembelleşti, iyice belli
İnsanoğlunun en büyük derdi
Kıskançlık, rahatsızlık, huzursuzluk oldu

Her şey çoğaldı huzur kalmadı
Paradan başka duygu kalmadı
Ne kadar versen yine doymadı
Hanımefendi kadın, beyefendi adam kalmadı

Kimse kimseyi beğenmez oldu
Su değirmenleri de dönmez oldu
Karılar artık döllenmez oldu,
Ekmeğin tabisi bile bulunmaz oldu

İsmet üzülme bu işe
Karışma Allah’ın işine 
Körüm Allah’a bakışına
Ondan oldu, bundan oldu
İnsanoğlu ettiğini buldu
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ZORUMA GİDİYOR

Fırtınalar kopuyor içimde bazen

Çoğu zaman da, bahar yelleri

Sevsem de gülleri, menekşe, sümbülleri

Koparı veriyorlar, zoruma gidiyor.

Sevemedim şu kışı karsız olunca

İhtiyar bir kuş yarsız olunca

Yağmursuz buluttan dostun olursa

Kahroldum, yoruldum, zoruma gidiyor.

Dünya bir deniz ben kepçe

İnsanların derdi yalnızlık, dostsuz olunca

Ağaç neye yarar meyve vermeyince,

Meyveleri zalimler topladı zoruma gidiyor

Kocaman evlere sığmıyor iki üç kişi

Kapamış gözlerini güzeli görmüyor ki

Sıkıldım, sözü ağızdan düşmüyor ki

Kötümser insanlara bakıyor da üzülüyorum

Adım İsmet, hoş görülü olalım

Mutluluğu ancak böyle bulalım

Etrafımızda ki güzelleri görelim

Nimete şükredip kanaatkâr olalım

Gülen insanlar görünce öyle seviniyorum ki.
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YAZIKLAR OLSUN

İnsanların inancına karışanın

Bunu siyasi malzeme yapanın

Beyaza kara diyenin

Geçmişine, geçmişine

Dini siyasete alet edenin

Laikliği dinsizlik gibi anlatanın

Atatürk’ü dinsiz göstermek isteyenin

Geçmişine, geçmişine

Camiyi kılıf yapanın

Ezana karşı çıkanın

Fikrim tutmuyor diye kargaşa çıkaranın

Geçmişine, geçmişine

Alevi-Sünni diye ayıranın

Yobazı, dinsizi kayıranın

Başı örtülüyü hor görenin

Rüşvet ile karın doyuranın

Geçmişine, geçmişine

Arı kovanına çomak sokanın

Cumhuriyete şavul tutanın

Atatürk’ü inkâr edenin

Peygamberden üstün tutanın 

Geçmişine, geçmişine
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1942’de, Çorum ili Çalyayla Köyü’nde  
doğdu. 20 yaşıma kadar rençberlikle uğ-
raştı. İlkokulu köyünde bitirdi. Askerlik 
dönüşü Çorum’a yerleşip ticaretle uğraştı. 
1971 yılında Almanya’ya gitti. Çok değişik 

işlerde çalıştıktan sonra 60 yaşında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babası Taşkaya, Al-
manya, Çorum ve Didim’de hayatını sürü-
dürmektedir.

HÜSEYİN TAŞKAYA
(Hüseyin)
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POLİTİKACI

Politikacı olmak iş değil

Hep dik gezme biraz eğil

Çok ezdiniz bu milleti

Bu millete caiz değil

Vekil dedik sizleri seçtik

Mezarımız derin eşdik

Açlık sefalet serden geçtik

Bu millete caiz değil

Bir gün sizde öleceksiniz

Bize ettiklerinizi bulacaksınız

Yaptığınıza pişman olacaksınız

Bu millete caiz değil

Bu dünyanın sonu ölüm

Yapmayın millete zulüm

Birazcık olsun yola gelin

Bu millete caiz değil

Politikacılarında iyileri vardır

Sizin bütçeniz çok iyi ama

Devletin ve hakkın bütçesi dardır

Bu devlete bu millete caiz değil

Politikacısız elbet devlet olmaz

Sular akar ama devlet olmaz

Dünya fanidir sizede kalmaz

Bu millete caiz değil

Politikacı olmak elbet de doğaldı

Partiler son derece çoğaldı

Böldüler bütçeyi hazine boşaldı

Bu millete caiz değil

Hüseyin’in sözü size kâr etmez

Döner bu devran hep böyle gitmez

Ne kadar versek sizlere yine de yetmez

Bu millete caiz değil
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KOMŞU

İyi komşu olmadan asla olmuyor

Komşusuz insan huzur bulmuyor

Huzur insanlara kendisi gelmiyor

Herkes isder iyi bir komşu

Mezarlıkta bile komşumuz vardır

İyi bir komşu en büyük kardır

Komşusu olmayana dünya dardır

Herkes isder iyi bir komşu

Komşusunu seven allahını sever

İyi bir komşu dünyaları değer

İyilik tek taraflı olmuyor meğer

Herkes isder iyi bir komşu

Komşuysan komşunun hakkını savun

Hasetlik etme ilinde olanla avun

Var ise keleğin komşuna dile kavun

Herkes isder iyi bir komşu

Hatasız kul olmaz komşuna çatma

Komşu hakkı çoktur yabana atma

Yerin kulağı vardır gıybet yapma  

Herkes isder iyi bir komşu

Ölümüz bile komşusuz olmuyor

Bazı komşular iyilikten bilmiyor

Komşusuz aileler pek gülmüyor

Herkes isder iyi bir komşu

Komşu hakkı tanrı hakkı oluyor

Arayan mevlasını belasını buluyor

İyilik insanlara mahsus ebedi kalıyor

Herkes isder iyi bir komşu

Düşünün bir aile komşusu yok

Başa bir hal geldimi oluyor şok

Komşu aç ikense olmaz tok

Herkes isder iyi bir komşu
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KUL HAKKI

Sakın ola kul hakkını yemeyin

Üç beş kuruştan ne olur demeyin

Dürüst olun bir de öyle deneyin

Af yoktur kul hakkı yiyene

Akıllar ermez kul hakkı yiyene

Çok rastlanır aman boş ver diyene

Doğru olun ki insanlar size güvene

Af yoktur kul hakkı yiyene

Kul hakkı yiyeni Allah affetmez

Ben dürüstüm demek tabiî ki yetmez

Dürüst olmazsak davalar bitmez

Af yoktur kul hakkı yiyene

Kul hakkını basite almayalım

Zalime karşı zalim olmayalım

Haramdan menfaat ummayalım

Af yoktur kul hakkı yiyene

Kul hakkından vijdan azabı duyarsın

Bu işi bilenler bilmeyenleri uyarsın

Elin hakkını cebine nasıl koyarsın

Af yoktur kul hakkı yiyene

Üç günlük dünyada kul hakkı yenir mi

Kulların hakkını yiyene insan denir mi

Başkasının hakkı insana huzur verir mi

Af yoktur kul hakkı yiyene

Allah yardım etsin hakkı yiyen kullara

İnsanlar düşmesin kötü yollara

Acıyalım hakkı yenen yetimlere dullara

Af yoktur insanların hakkını yiyene

Hüseyin der kul hakkı yiyen zengin olur

Unutmayın ki dünya malı dünyada kalır

İnsanlar farkında olmaz başına bela gelir

Af yoktur insanların hakkını yiyene
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1948 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi 
Çukurlu Köyü’nde doğdu. Askere gide-
ne kadar köyünde çalışmış, daha sonra 
Ankara’da bir kamu kuruluşunda çalış-
maya başlamıştır. Burada âşık ve ozanlarla 

tanışmış çeşitli derneklerde görev almıştır. 
Şiir yazmaya küçük yaşlarda başlayan şair, 
birçok konsere katılmış, üç adet şiir kitabı 
yayımlamıştır. Hâlen Ankara’da yaşamak-
tadır.

ÇELEBİ KARAYÜNLÜ
(Çelebi)
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ÇORUM

Çorum vilayetim düzdür ovası

Söylenir dillerde ünü Çorum’un

Tarım ülkesidir boldur meyvesi

Her tarafa gider yolu Çorum’un

Saat sekiz çalar fabrika zili

Serindir havası yüksektir yeri

Kokar burcu burcu lalesi gülü

Yeşile bürünmüş yeri Çorum’un

Coşupta çağlıyor dağların seli

Tarlaları buğday, nohutla dolu

Alacahöyük ve Boğazkale’yi

Çimento, tuğlası var Çorum’un

Karadeniz yolu içinden geçer

En az üç dört vekil meclise seçer

Çelebi’m der adı tarihte geçer

Ozanlar diyarı yeri Çorum’un
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TİRYAKİLERE

Sana söylüyorum tiryaki gardaş

İçme sigarayı zehirler seni

On yıllık ömrünü düşürür beşe

Vâdenden çok evvel öldürür seni

Herkes içiyor ben de içem dedin

Mide, ciğer çürütmedik ne koydun

Margarin yağlara mahana buldun

Vâdenden çok evvel öldürür seni

Of çekerek savurursun dumanı

Azdırırsan saramazsın yaranı

Boğazın saz çalar döşün kemanı

İçme sigarayı öldürür seni

Sen de Çelebi’me gelip bir sorsan

İçip bırakanı arayıp bulsan

Gelecek nesile sen örnek olsan

Vâdeden çok evvel öldürür seni
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KÖYLÜ KIZI

Unuttun mu bağ bostanı yaylayı?

O bayır tarlada arpa yolmayı

Her akşam her sabah inek sağmayı

Hanım olmuş görsen o köylü kızı

Hanım patron olmuş beyi de işçi

Ya odacı ya kapıcı ya aşçı

Kendisi pavyonda olmuş sanatçı

İnmez arabadan o köylü kızı

Anne babasını görse bilmiyor

Yollar tozlu arabadan inmiyor

Şehirli olmuş köyüne dönmüyor

Sandım turist olmuş o köylü kızı

Çelebi’m soruyor bu kimin kızı

Murat, Anadol, Fortlara bazı

Son model arabaları arıyor gözü

Yüksekten uçuyor o köylü kızı
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NEYLEYİM

Seyir etsem Lobalı’nın başından

Lale sümbül çiçek açmış neyleyim

Seherde bülbüller feryada başlar

Bizim köyler göç etmişler neyleyim

Şimdi zor geliyor yolun yokuşu

Hoş gelir kulağa suyun akışı

Ötüşerek kekliklerin sekişi

Tuzak kurup tutamıyom neyleyim

Şimdi köyün ortasından yol geçer

Gelen geçen yolcu suyundan içer

Kurumuş bağları tarlalar naçar

Gurbet iller mekân oldu neyleyim

Genç iken de dere tepe düz olur

Toprağı kırmızı yazı tez olur

Çelebi’m de der ki yazmak zor olur

Ata yurdu terk etmişler neyleyim
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İNSANOĞLU

Bu dünyaya geldin yaşamak için

Sonunda ölüm var bil insanoğlu

Bülbül gibi gülden güle konardın

Daha sende neler var insanoğlu

Aldığın nefes de bir gün biterse

Hak için hayırın kâr insanoğlu

Helal malına da haram katışan

Sorarlar hesabı bil insanoğlu

Arıyorsun bulamazsın kapısın

Alam diyon alamıyon tapusun

On metre bezle korlar mezara

Diyemen kimseye dar insanoğlu

Çeleb’min öldüğünü duyarlar

Ne ararsan var sende insanoğlu

Musallada namazını kılarlar

Talgını başında duy insanoğlu
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1948 yılında Çorum ili Eskice Köyü’nde 
doğdu. Ailesinin Çorum’a taşınmasıyla öğ-
renimini Çorum’da tamamladı. 1960 yılında 
Çorum İnkılâp İlkokulu’nu, 1968 yılında 
ise Çorum Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi. 

Askerlik görevini yaptıktan sonra Çorum 
Çimento Fabrikasında işe başladı. 1993 yılın-
da emekli oldu. Bir büyüğünün tavsiyesiyle 
başladığı şiir yazmaya hâlen devam etmek-
tedir.

DURSUN DOKUYUCU
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DURULDU GÖL

O gök gürültüsünden

Nihayet çıktı

Duru, samimi, sakin bir ses

Oldu göle ilk düşen damla

Açıldı ulaştı dalga dalga

Hışırtıyla sallanan kamışlara

Duruldu göl

Sakinleşti kamışlar

Rahatladı düşünceler

Duru, samimi, sakin bir sesle
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ANLAT

Anlat bana bildiklerini

Ne biliyorsan onun anlat

Bildiklerimde olsa

Sen yine anlat

Ağaçtaki yaprağı

Daldaki meyveyi

Meyvedeki çekirdeği

Anlat bana

Gülün dikenini

Örümceğin ağını

İpek böceğinin kozasını

Anlat bana

Ferhat’ın dağlarını

Yunus’un yollarını

Aşık Veysel’in sadık yarini

Anlat bana

Velhasıl varlığının gizemini 

Anlat bana
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O TEPELERDEN BİLİR

Bakmayın onun öğle

Belinin bükülmüşlüğüne

Köprü olur onun beli

Tepelerden tepelere

Bakmayın onun öyle

Kara kuru oluşuna

O toprakla kavrulmuştur

Aynı kazan içinde

Bakmayın onun öyle

Çatılmış kaşlarına

Onun gözü tepelerdedir

O yarını tepelerden bilir

Onun babası da tepelere bakardı

Onun oğlu da tepelere bakacak

Bazen rahat uyuyacak

Bazen de kaşı çatılacak
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1949’da Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. 40 yaşından 
sonra ön lisans mezunu olarak üniversiteyi 
bitirdi.

Memur olarak başladığı iş hayatını çok 
değişik işlerde çalışarak emekli olup nok-
talamıştır. Emekli olduktan sonra Çorum’a 
yerleşerek yerel basında köşe yazarlığı ve 

gazetecilik yaptı. Bazı edebiyat dergilerin-
de şiir, hikâye ve makale yazmaktadır.

Çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunmak-
ta, kültürel etkinliklerde konuşmacı olarak 
yer almaktadır. Ayrıca radyo ve TV prog-
ramlarına konuk olmaktadır. Kitaplaştı-
rılmış bazı eserleri ve basılmayı bekleyen 
dosyaları mevcuttur.

SELAHATTİN AYDEMİR
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HOŞA GELMİŞİZ

Doğduk, doğar doğmaz evimizde paşa olmuşuz

Daha aklımız ermeden bir yarışa gelmişiz

O gün insan nesli sırasının en sonundaydık

Zaman nasıl geçti bilmedik bugün başa gelmişiz

Yağmur gibi yağmış yıllar ta iliklerimize

Nereye bassak toz kalkardı… yaşa gelmişiz

Bir ömür gül uzattık, gülü verdik herkese

Kimse gelmedi yüzümüze hep kaşa gelmişiz

Uçarak geçmiştik dün dağlardan, denizlerden

Bugün düz ovada yolumuzu şaşagelmişiz

Yorgun yıllar gelip yüzümüze oturmuş

Koca adamlar amca diyecek yaşa gelmişiz



595

GÜL OLSUN

Hasetlik varsa bir gönülde

Elin kargası bülbül olur

Riya taht kurarsa bir dilde

Komşunun dikeni gül olur

Tamah u hırsa uyma evlat

Kimseye karşı olma fesat

İçinden kıskançlık kaldır at

Komşunun dikeni gül olur

Malla makamla öğünme hiç

Saygı ver herkese saygı iç

Benlik ve kibirden hemen geç

Hayatın hem kum, hem sel olur
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HÜZÜN RÜZGÂRLARI

Hüzün rüzgârları esmiş saçlarında

Gam bulutları örtmüş yanaklarını

İnciler dizilmiş kirpik uçlarında

Gözyaşların ıslatmış dudaklarını

Davetsiz misafir gibi gelmiş hüzün

Kovmaya utanmış, asılmış gül yüzün

Gel, kabrime gir, orda gönlünce gezin

Gözyaşların akmasın dudaklarına

Nemlenmiş güzel gözlerin billur billur

Her kirpiğine gelmiş oturmuş bir nur

Her kirpiğine bin canım feda olur

Gözyaşların akmasın yanaklarına

İnciler dizilmiş kirpik uçlarında

Gözyaşları ıslatmış dudaklarını

Gözüne de, kaşına da bin can feda

Gözyaşların akmasın yanaklarına
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1952 yılında Çorum ili Alaca ilçesi Hışır 
(Boğaziçi) Köyü’nde dünyaya geldi. İl-
kokulu köyünde, ortaokulu Alaca’da, li-
seyi Amasya’da tamamladı. 1977 yılında 
Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen 

okulunu bitirdi. 1979-1980 yılları arasında 
askerliğini yedek subay olarak yaptı. Evli 
ve 3 çocuk babası olan şair, hâlen özel bir 
sürücü kursunda kurs öğretmenliği yap-
maktadır.

KADİM YILMAZ    
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DOKUZ YÜREK

Dokuz yüreği güzel insan

O gün açık denizlere demir attılar

Bir lokma ekmek bir yudum su

Gemilerde açıklarda yattılar

Yürekleri o masum insanlar içindi

Ulaşmak, kavuşmak, sevindirmek için

Ama yüreği pas tutmuş yüreksizlerde vardı

Zulmetmek, aşağılamak, öldürmek için

Yüzlerce güzel yürek ve cesur insan

Her şey insan için, insanlık için

Tek yürek olup, tek yumruk oldular

Bu uğurda canlarını verdiler

Dokuz yüreği güzel insan

Bende sizinle beraberim her an!
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NE KALDI

Koparma yaprağım

Kırma dalımı

Bahara ne kaldı

Yaza ne kaldı

Açar gonca güller

Kokarlar birgün

Gelir geçer günler

Güze ne kaldı

Her mevsim güzeldir

Kendine göre

Kırağı düşer birgün

Kışa ne kaldı

Ömür geçer gider

Sayılmaz günler

Bakarsın ne gül var

Ne de bülbüller

Ahirin ne kaldı

Ömre ne kaldı
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İNSAN MANZARALARI 1

Kimi vardır dimdik tutar başını

Kimi vardır zehir eder aşını

Kimi çocuk gibi bilmez yaşını

Binbir çeşit karekter  var insanda

Kimi vardır yarasına tuz basar

Kimi vardır olur olmaz laf keser

Kimisi de hep asar keser

Huylu huysuz kim yok ki bu insanda

Kimi vardır laf üstüne laf komaz

Kimi vardır sana hiç laf bırakmaz

Kimi vardır dünya yansa bir çöpü yanmaz

Gamsızı var dertlisi var insanda

Kimi var içinde fırtına kopar

Ama hep içinde kime ne yapar

Kimi yüze alır seksene satar

Karı var zararı da var insanda

Kimi başı yerde iyi niyetli

Her şey onu bulur hep merhametli

İşte bütün insanlardan kıymetli

İnsanda var hayvanda var insanda

Kimi var Allah’tan bir yüzü gülmez

Kimi var hep güler ağzı örtülmez

Kimi var oturup kalkmayı bilmez

Hünerlerin her çeşidi insanda

Kimi çok inattır laf söz dinlemez

İyi kimdir kötü kimdir bilemez

Kimi bencileyin saftır bilinmez

Şeytana papucu ters giydiren var

Taptığından daha çok tapar paraya

Para onun için hep her şeyidir

Yokluğunda şaşırır döner maymuna

İnsanlıktan bî haber insanlar da var
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İNSAN MANZARALARI 2

Kimi çöplüğünde bek horoz olur

Kimi esrar çeker kafayı bulur

Yârla muhabbette sabah tez olur

Sabahı edemeyen mutsuzluklar var

Kimi vardır vurmuş kendini içkiye

Akşam sabah içer hep veresiye

Çoluk çocuk aileymiş hak getire

Şişelere mahkûm insanlarda var

Karnı açtır hiç kimseye bildirmez

Bugünden yarına yiyeceği yok

Onurludur gururuna yedirmek

Eli öpülesi insanlarda var

Çıkar için önünde kırk takla atar

İşi düşerse her türlü yalaklık yapar

Dostmuş, arkadaşmış vız gelir ona

İşine gelmezse bir pula satar

Niyet kötü yapacaktır çaresiz

İyi niyetiyle hiç geçinemez

Her işin mutlaka hilesi vardır

Haramsız hilesiz hiç beceremez

Kimisi var uçan kuşa borcu var

Ödemeye ne bir çaba ne gayreti var

Gayet rahat, dünya yansa bir çöpü yanmaz

Hiç bilmez ki hazıra dağ dayanmaz

Kimi timsah gözlü ağlar dışına

Kötülükten iyilik gelmez başına

Başkası sürünsün gider hoşuna

Bencilliği menfaatinde namerdin

Kimisi var beş kuruşa beş adam satar

Kimisi var beş kuruşa beş takla atar

Elinden gelse dünyayı satar

Gözünde hiç çidrek yoktur namerdin
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İNSAN MANZARALARI 3

Mızmızdır herkesi hep illet eder
Onun için dünyada ne gam ne keder
Uyuzlanır durur elinden bir iş çıkmaz
Ekmek düşmanıdır namert kaç para eder

Kimi var bir derde bir derman olmaz
Kimisi var tabutuna girilmez
Günah kimde para kimde bilinmez
Allah bilir kimi kimden sormalı

Kimi ben bilir, ben söylerim, der gezer
Cahilin ta kendisidir, desen ne yazar
Zararı herkesedir, hiç umursamaz
Herkes bilir ama o hiç aldırmaz

Burnu yere düşse eğilip almaz
Gurur mudur kibir midir bilinmez
Bencildir ki dünyayı ver doymaz
Dağlar babamdan kaldı bazıları benim der

İnattır ki inat çöpü atlamaz
Allah için hiçbir şeye katlanmaz
Kendini bir şey sanır işe yaramaz
Ateş olsa cürümü kadar yer yakmaz

İstemeden veren demeden yapan gerek
Anlamaza ne davul ne sivrisinek 
Cimridir ki nekezdir ki engerek
İnsana insan gerek başka ne gerek

Dünyada hiç mi iyi yok? Elbette var olmaz mı?
Yazılanın tersini düşün işte bunlar iyiler
Kötüler olmasaydı bilinmezdi iyiler
İnsanın iyisinden hiç örnek alınmaz mı?

Yeter Kadim Yılmaz sen doğru musun?
Doğru insanlara hep hayran mısın?
İnsana hep insan gibi bakarsın
Özü Allah’adır kimse bilinmez
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İnattır ki inat çöpü atlamaz
Allah için hiçbir şeye katlanmaz
Kendini bir şey sanır işe yaramaz
Ateş olsa cürümü kadar yer yakmaz

İstemeden veren demeden yapan gerek
Anlamaza ne davul ne sivrisinek 
Cimridir ki nekezdir ki engerek
İnsana insan gerek başka ne gerek

Dünyada hiç mi iyi yok? Elbette var olmaz mı?
Yazılanın tersini düşün işte bunlar iyiler
Kötüler olmasaydı bilinmezdi iyiler
İnsanın iyisinden hiç örnek alınmaz mı?

Yeter Kadim Yılmaz sen doğru musun?
Doğru insanlara hep hayran mısın?
İnsana hep insan gibi bakarsın
Özü Allah’adır kimse bilinmez

1953 Çorum ili Kınıkdeller Köyü doğumlu-
dur. Ortaokul mezunudur. Dört kaseti vardır. 
Halk arasında âşık olarak tanınır ve anılır. 

Evli ve dört çocuk babasıdır. Bir kamu kuru-
luşunda görev yapmaktadır.

HALİL DEMİRAL
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BİR YAR SEVDİM

Bir yar sevdim o da gelin gitti Çorum’a

Vermediler o da gider benim zoruma

Bilmem suç bende mi yar da mı nidem yar da mı?

Bilmem suç bende mi dosta mı nidem dosta mı?

Ben alıştım yarlı yarsız yatmaya

Yar alıştı beni koyup koyup gitmeye

Bilmem suç bende mi kardeş yar da mı nidem yar da mı?

Evimizde şu şehrin solunda nidem solunda

Yatamıyom sarı ambarın kolunda nidem kolunda

Bir ahtım vardı güzel gelinde nidem gelinde

Alırım ahtımı mahşere koymam mahşere koymam
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BURALAR YİĞİT YATAĞI

Buralar yiğit yatağı

Felek oldu derdimin ortağı

Dertlim aman öksüz aman

Yetim aman canım aman

Kimseler kadersiz olmasın

Ah aman vah aman aman

Olup da gül gibi solmasın

Aman kadersiz aman

Garip aman öksüz aman

HASTANE

Hastanenin önünde sıra doktor

İsmim okundu derdim çoktur

Aman doktor param yoktur

Vallah komşular derdim çoktur

Paran nerde yaran nerde

Param yoktur derdim çoktur

Aman doktor kimsem yoktur

Gençliğime acı doktor
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KIZLAR HATUN OLUR

Kızlar hatun olur

Ahdine hatun olur

Kızları seven oğlan

Vallahi tütün olur

Yumurtanın kulpu yok

Ala gözde uyku yok

Al götür beni oğlan

Kimseden korkum yok

Kuzu güderim kuzu

Kıvrım kıvrım boynuzu

Baban bana almıyor

Boynu gerdanlı kızı
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1955 yılında Çorum ili Hımıroğlu 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, orta-
okulu Çorum Eti Orta Okulu’nda okudu. 
Yurtdışına gitmek istediği için Türkiye’de 
eğitimine devam etmedi. 1978 yılında işçi 
olarak Danimarka’ya gitti.

Kartopu ve Süt Beyazı, Gül oğlan ile Gülha-

nım ve Ahmak Kurt isimli masal kitapları 
Milli Eğitim Bakanlığının katkısıyla Danca 
ve Türkçe olarak yayımlandı. 2011 yılında 
Çorum’un 35 köyünü konu alan “Köyle-
rimiz, Geçmişten Günümüze Köy ve Soy 
Hikâyeleri” isimli iki ciltlik kitabı yayım-
landı. Emekli olduktan sonra Türkiye’ye 
dönen Akkaya, Çorum’da yaşamaktadır. 

ALİ AKKAYA
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SAZIN KÖYLÜYÜ 
ÖVERDİ VEYSEL

Bir ozan vardı adı Veysel’di

Sivrialan’da dünyaya geldi

Elinde sazı dertliydi kendi

Bıraktın bizi sen koca Veysel

Sen gittin sazın kaldı burada

Girdin toprağa erdin murada

Veysel yazıyor en ön sırada

Bize yol açtın sen büyük Veysel

Söylerdin bize topraktan taştan

Hem baharından hem karakıştan

Halden hatırdan köylü yurttaştan

Sazın köylüyü överdi Veysel

Ali’m söylüyor Veysel’e yine

Lokman ne yapabildi ölüme

Bu handan göçtün gerçek âleme

Sazın bizlere hatıra Veysel
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DÖNDÜM      

Açarken çiçeğim henüz dalında

Solar gibi oldu kaldı elimde

Aşk bu sevme sevda derken yolunda

Bilmeden kendimi vurmuşa döndüm

Aşk şarabın içem derken elinden

Çok istedim deremedim gülünden

Uçurdum gurbete günün birinden

Kesildi ümidim ölmüşe döndüm

Telli mektup aldım yârin elinden

Çiçekler göndermiş gurbet elinden

Hiç memnun değilmiş o da halinden

Kerem misali ben yanmışa döndüm

Bize perde oldu devletler dağlar

Gözlerim yaşlıdır içim kan ağlar

Âlemi derdinden ne bilsin eller

Rüyamda ben yâri görmüşe döndüm
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HASRET

Bensiz bayramınız gelip geçince

Sevdiğim yok diye ağlar mı bilmem

Bahar olup çiğdem çiçek açınca

Yâr göksüne güller takar mı bilmem

Uzak düştüm yâr yanına gelemem

Sen ağlarken ben burada gülemem

Mevlâ’m kavuştursun bir şey dilemem

Ağlayan gözlerim güler mi bilmem

Üstüme düşerken hayatın kışı

Hiç rahat olur mu garibin başı

Az olur derlerdi dar günün yaşı

Şu ayrılık bir gün biter mi bilmem

Yüce dağ başında görünen kardır

Benim bu çektiğim ah ile zardır

Ayrılık desen ki ölümden zordur

Aydınlık günler olur mu bilmem

Kısmet olup tezkereye gelirsem 

Eşi dostu bir arada görürsem

Sevdiğimi kollarıma alırsam

Âlemi muradım oldu der mi bilemem
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1955 Çorum ili Sungurlu ilçesinde doğ-
du. Evli ve dört çocuk babası olup ilk orta 
ve lise öğrenimini Sungurlu’da, yüksek 
tahsilini Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde tamamladı. Okul dernekle-
rinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
görev aldı. 

Gazete ve dergilerde zaman zaman şi-

irleri ve makaleleri yayımlanmaktadır. 
“Zümrüt-ü Anka Bir Sevdanın Yüz Hece-
si”, “Yeniden Doğmak” ve “Öksüz Şafak-
lar” isimli dört adet şiir kitabı ile çeşitli ku-
rum ve kuruluşların kitaplarında ve sosyal 
medyada eserleri yayımlandı.

İlçesinde, eczacılık mesleğini sürdürmek-
tedir.

BEKİR SAMİ ÜNSAL
(Haksöyler)
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DOSTA DOSTÇA

Gönüllü yap işi, her dem içinden

Öze yaklaştıkça, kaç hep biçimden

Pişmanlık duyma hiç, sen bu seçimden

Bil ki ağlayanlar güler sonunda

Hep özünden belle başa geleni

Dostun bilme dostun yüze güleni

Ani gelir okun sine deleni

Gafil olmayanlar güler sonunda

Bil ki felah vardır, çile yolunda

Koruk üzüm olur, üzüm dalında

Sabret her mihnete, bunun yanında

Sebat eyleyenler güler sonunda

Hakikati söyle daim korkmadan

Korkarsan sonunda olursun nâdan

Batılı terk eyle kalırsın şâdan

Hakkı söyleyenler güler sonunda

Haksöyler, arifi başında taşı

Kör ile yatanlar kalkarlar şaşı 

Sonunda dinmez hiç gözünün yaşı

İlmi yeğleyenler güler sonunda
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GÜREŞ DESTANIMIZ

Onlar ceddimin erleri
Hazreti Hamza pirleri
Koca Yusuf, Kurtdereli
Çolak Mümin, Yörük Ali…

Hergeleci İbrahim’im
Kırkpınar der; ben şahidim
Ecel hariç, yenilmedi
Tüm cihanda o şahinim.

Ne yiğitler gördü cihan
Görenler, hep oldu hayran
Kel Aliço, Kara Ahmet
Adalı Halil pehlivan…

Bir yanda pehlivanımız
Bir yanda mehteranımız
Koskoca tarihtir geçen
Nasıl tutuşmaz kanımız?

Kahramanı iyi tanı
Odur; Türk’ün şeref şânı
Yaşar Doğu pehlivanım
Hasma dar eder meydanı

Samsunlu güreşçim yaman
Vermezdi rakibe aman
Dakikada tuş yapardı
Bak, Lahor’da şahit zaman.

Halit Balemir! Nasuh Akar!
Bu ne kuvvet bu ne vakar?
Hüseyin Akbaş’la başım
Altı defa arşa çıkar

Şeref Eroğlu ve bayrak 
Özdeş kılmış Cenabı Hak
Tüm cihana ferman okur
Yiğit Çoban Mehmet’e bak!

Ömer Faruk Koçak’ımız
Adil Atan yüz akımız
Kalbimiz hep sizle atar
Biz milletçe bir takımız.

Bayram Şit! İsmail Oğan!
Kartal ya da sanki doğan
Ali Yücel! Hasan Güngör!
Rakibini yasa boğan 

Er Gazanfer Bilge’mi an
Kocaeli’nden has pehlivan
Güreşte; sarma mucidi
Gurur duyar onla vatan

Hem dünya ve olimpiyat
Şampiyonu burda tüm zat
Dağıstan’lı Mustafa’yla
Kıvancına bin kıvanç kat!

Cumhuriyetimizin 90.Yılı Anısına

’’Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçilerimiz ’’      
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Otuz sekiz doğum yılı
Serhat Kars’tır onun ili
Gıyasettin Yılmaz ile
Güreş yolu zafer dolu

Kündenle süslü düşümüz
Çorum’dan Tevfik Kış’ımız
Yalovalı Sırrı Acar!
İftiharla dik başımız. 

Amasya’nın tarihi şan
Güreş devi Hamit Kaplan
On üç altın madalyalı
Mazisini şerefle an!

Bu ne duruş, bu ne heybet!
Çorumlum koçyiğit mert
Mahmut Atalay yaşar
Kalbimizde ilelebet. 
                      
Yiğidimi rahmetle an!
İli Yozgat, Boğazlayan
Adını Ata’dan aldı
Celal Atik başpehlivan.

 Mehmet Akif Pirim! Rize
Şeref kattı mazimize
Güreşiyle örnek oldu
Hatırlattı bizi bize.

Bir efsane Ahmet Ayık
İli Sivas, şânı büyük
Hep kazandı, bırakmadı
Boynumuzu asla eğik.

Trabzon’dan Selçuk Çebi
Minderdeki güreş devi 
Bu pehlivan yiğidimi
Yâd etmek Türk’ün ödevi.

Yiğitlik yurdumda maya
Tükenir mi saya saya
Alnında zafer ışığı
Hamza Yerlikaya’ma bak!

Çorum diyarı Kargı’dan
Nazmı Avluca pehlivan
Göğsünde var ay yıldızı 
Şükran ve de minnetle an!

Er olan meydana gelir
Yendikçe nâmı yücelir
İşte dimdik karşımızda
Amasyalı Mahmut Demir!

İsmi Rıza, sanki bir ok!
İli Yozgat! Boyu Bozok!
Künde-çırpma tekniğinde
Kayaalp’im gibisi yok!

Dağıstanlı, aslı Çeçen
Şampiyonluk andı içen
Er Ramazan Şahin’im var
Pekin’de zirveye uçan.

Sevgi, saygı, hürmet size
Minnettarız hepinize
Yiğide has er meydanı;
Meydan kalmaz yüreksize.

Göçenlere rahmet ola 
Hatırası dilden dile
Kalanlara selam olsun
Bayrakları elden ele.

Haksöyler’im, bu iş yüce
Doğar pehlivanım nice
Destanları söylenecek
Kıtalarda hece hece.
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ÖZDEN ÖZE SESLENİŞ

Yılmayız; hiçbir şeyden, yürürüz azmimizle

Sürur dolar gönlümüz, ecdattan kalan izle

Ellerimiz duada, gözyaşı selimizle

Ezan ne hoş sedadır! Çınlar gök kubbemizde

Ten değil bayraklaşan, sinedeki öz olur

Ferhat gibi olanın, yüreği hep köz olur

Aşktan gelen azimle, sarp engeller düz olur

Çıra gibi yananın, gecesi gündüz olur.

Denilmiş ki; âşığa hiç Bağdat sorulur mu?

Çileyle yoğrulanlar, o yolda yorulur mu?

Der ki; baş göz üstüne, razıyım mihnetine

Yardan gelen cefaya, yâranlar darılır mı?

Daim gerçeği söyle; Haksöyler’im özünden

İncinenler incinsin, Hak razıysa sözünden

Yokuşlardan yakınma, sızlansan da dizinden

Yoksa mahcup olursun, bu zaafın yüzünden.
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SELAHADDİN-İ EYYUBİ

Bin yüz otuz yedide, doğdu Tekrit şehrinde

Baba Necmettin Eyüp, Selçuklunun emrinde

O;Atabey torunu! Nesli Türk, Oğuz’dan beri

Kardeşleri; Turanşah ve de Tuğtekin, Böri!

Çocukluğu geçmişti, Tekrit, Balbek şârında

İyi bir tahsil gördü; babasının yanında

Selçuklu atabeyi, Nurettin Mahmut Zengi

Davet edince onu, icabet edip geldi

Devlet ve teşkilatı, çok mükemmel öğrendi

Bin yüz atmış ikide, Mısır’da görevlendi

Haçlıya karşı zafer; onda mutlak emeldi

Kudüs feth olunmadan, yüzü bir kez gülmedi

Komutan ve vezirlik; görevine verildi

Ondaki yüksek deha, çok geçmeden görüldü

O, birliği ve dirliği; gayret edip sağladı

Sevgi ve hoşgörüyle, gönülleri bağladı

Telaşlandı haçlılar, onun icraatından

Kayıyor Ortadoğu, ellerinin altından…

“Şarkın Yüce Sultanı” Merkez alıp Mısır’ı

Çekmişti altlarından, durdukları hasırı!

Kudüs’teki Frenkler; Bizans ve Avrupa’dan

Destek alıp geldiler, çevirdiler arkadan

Nurettin Mahmut Zengi, derhal geldi yardıma

Haçlılar kaçıştılar, hiç bakmadan ardına
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Abbasi halifesi, ona kaftan (Hil’at) gönderdi

Sevk ve idareyi de, Mısır’da o’na verdi.

Haçlılar hemen yine, binerek donanmaya

İskenderiye’den hep, doluştular karaya 

  

Üç yıl süren savaşta, vererek ağır kayıp  

Yine kaçıştılar hep, artlarına bakmayıp                                       

Sultan Nurettin Zengi; vefat edince, hemen

Humus’u kuşattı haçlı, hiç tereddüt etmeden 

Halife hemen O’na, verdi Sultan ünvanı 

Derhal bir huzur saldı, tüm İslâm’da dört yanı

Haçlılar korku ile şaşkınlığı yaşadı

Selahaddin Eyyübi, derhal işe başladı

Güçlü bir devlet ile, güçlü bir iktidarı 

Çok geçmeden kurarak, sağladı istikrarı

Bir uçtan bir uca dek, imar oldu tüm yerler

Bütünleşme sağlanıp, başlatıldı seferler

Bin yüz yetmiş yedide, Filistin’e gelindi

Tekerrür etti tarih, orda bir ders alındı

Zafer kesinleşmeden, ganimete daldılar;

Dinlemediler O’nu, hepsi zorda kaldılar!

Toparlanıp yeniden, düşmanı püskürttüler;

Haçlı denen güruhu, yeniden ürküttüler

Fethedildi kaleler, El cezire ve Halep!

Anlaşmak için haçlı, gelip eyledi talep!
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Bin yüz seksen yedi de, cihadı etti ilan;

Hattin’de dersi aldı, haddi bildi o yılan!

Birer birer feth oldu: Akka, Nasıra, Nablus!

Ve de peşinden geldi; Hayfa, Cinin ve Arsuf!

Tıbnin, Sayda ve Cübeyl ve de ardından Beyrut!

Tükenmeye başladı; bir bir düşmanda umut!

Beytullah, Asariya; ardından Zeytindağı!

Kudüs’ün kuzeyinden, bozuldu haçlı ağı!

Bin yüz seksen yedide, erdi kutsal zafere;

Üçüncü seferinde, bozgun oldu kefere!

İlk Haçlı Seferiyle, yiten mukaddes Kudüs!

Yeniden Müslüman’a, oluyordu kutsal üs!

  

Aslan yürekli Rişar; esir düştü eline;

Canını bağışladı; saldı memleketine!

Asla kıyım yapmadı; O muzaffer kumandan

Çünkü öyle öğrendi; hak din olan İslâm’dan

Kudüs’ü imar etti; bir uçtan bir uca dek;

Asırlar geçse bile; namı hep söylenecek!

Elli altı yaşında, Hakka yürüdü Şam’da;

Azim işler başardı; bir ömürlük yaşamda

Medresetü’l Aziz’de, yatar şarkın sultanı!

Haksöyler yazdı bunu; ey nesil! İyi tanı!
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KİMLİĞİM

Büyük babam Hacı Yusuf 

Babası Molla Osman 

İli nere diye sorsan 

Erzurum’un Horasan 

Göç dalgası başlayınca 

İlkin Sivas tarafına 

Kıştan sonra gelmişler

Sungurlu diyarına

Babam esnaf adı Nuri

Canım amcalarımsa

İsmail, Hüseyin, Talip

Bekir ve kasap Halit

Annemin annesi Zeynep

Dedesi Deli Yüzbaşı

İstiklal harbinde gazi

Doğduğu köy İnegazi

Annemin babası Kırım’lı

Adli yargıdan sorumlu

Kardeşlerim; ablam Melek

Yusuf, Gülçin, sonra Dilek!

İlk tahsile ilçemde

Başladım Başpınar’da

Orta ve lise bitti

Sonra terledim sınavda

Eczacılık mesleğini

Nasip etti yaradan

Ay şubat yıl yetmiş dokuz

Mezun oldum oradan

Bakanlığa başvurarak

Kamuda görev aldım

Gençliğimin beş yılını 

Bitlis’te tamamladım

Zorluk beni yetiştirdi

Dik durmayı öğrendim

Yanlışlardan geri döndüm

Riyakârdan iğrendim

Zorbaları hiç sevmedim

Verdim mücadelemi

Daim zulme karşı oldum

Bırakmadım kalemi

Yağcılıktan nefret ettim

Uzak durdum cahilden

Her daim fayda buldum

Kanaatkâr ehilden

Her şey asla rükû eder

Vakit erişir çark eder

Mevla’nın kanunu bu

Arif onu fark eder

Her kıssadan hisse almak

Her kula yakışandır

Haksöyler’im muradım

Ne ündür ne de şandır
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1956 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi Ka-
mışlı Köyünde doğdu. İlköğretimi ve liseyi 
Çorum’da okudu. 1986 yılında Çorum şo-
förler ve Nakliyeciler odasında başladığı 
işten 1998’de emekli oldu. Kamışlı, evli ve 
2 çocuk babasıdır.  

Lise yıllarında sanata ve edebiyata, özel-
likle de şiire ilgi duydu, halk müziği kon-
serlerinde sunuculuk yaptı. Bazı sivil top-
lum kuruluşlarında yöneticilik yapan şair, 
Çorum’da ikamet etmektedir. 

SÜLEYMAN KAMIŞLI
(Kul Süleyman)
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KİMLER GELDİ
KİMLER GEÇTİ

Dünya hali böyle canlar

Kimler geldi kimler geçti

Dolap da boşaldı hanlar

Kimler geldi kimler geçti

Dünya hali gelip göçer

Her gelen bir şerbet içer

Ömür biter kefen biçer

Kimler geldi kimler geçti

Üzme sakın canlı kulu

Doğru yürü doğru yolu

Karıştırma sağı solu

Kimler geldi kimler geçti

Sakın ola haram yeme

Haksızlara haklı deme

Yaptıkların gider güme

Kimler geldi kimler geçti

Doğru çalış ahret kazan

Kul Süleyman bunu yazan

Söz anlamaz yoldan azan

Kimler geldi kimler geçti



623

MERHABA CANLAR 
MERHABA

Yine geldi bahar yazın

Merhaba canlar merhaba

Coşup coşup çalın sazı

Merhaba canlar merhaba

Karlar erir dere çağlar

Mor sümbüllü bahçe bağlar

Başı karlı yüce dağlar

Merhaba canlar merhaba

Türlü çiçek açar ova

Ne güzeldir böyle doğa

Bal oluşur kova kova

Merhaba canlar merhaba

Neşe saçar çayır çimen

Gülmeyenler güler hemen

Canlı kula gelir güven

Merhaba canlar merhaba

Kul Süleyman böyle yazar

Özlenince yaram azar

Görmeyince günler uzar

Merhaba canlar merhaba
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GÜZEL ÇORUM

Unun ünlü pirinç ünlü

Şirin Çorum güzel Çorum

Cennet gibi her bir günü

Şirin Çorum güzel Çorum

Batısında köse dağı

Yeşil zümrüt bahçe bağı

Mis mis kokar tereyağı

Şirin Çorum güzel Çorum

Leblebisi güzel kokar

Kızılırmak çağlar akar

Turnan uçar katar katar

Şirin Çorum güzel Çorum

Verimlidir ovaların

Türlü çiçek doğaların

Temiz hava yaylaların

Şirin Çorum güzel Çorum

Kul Süleyman sana yazar

Değmez olsun sana nazar

Pırıl pırıl çarşı pazar

Şirin Çorum güzel Çorum
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1960 yılında Çorum’da doğdu. Halkla İliş-
kiler mezunu olan şair-yazar edebiyatın 
tüm alanlarında eser vermektedir. Öykü, 
şiir, tiyatro oyunu ve deneme dallarında 
pek çok ödül almıştır. 

Şahin Örgel hem heceyle hem de serbest 
şiir yazmaktadır. “Küçük Elin Çizgileri” 
ve “Gidemeyen” adlı iki öykü kitabı bu-
lunan Örgel, evli ve üç çocuk babasıdır. 
Hâlen radyo işletmeciliği ve programcılığı 
ile oyunculuk yapmaktadır.

ŞAHİN ÖRGEL
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ÇORUM GÜZELLEMESİ

Kimseye yabancı el dememiştik

Dostun ellerinde elimiz vardı

Bizi biz bilmezsen öl dememiştik

Çorum’da sevgiden gülümüz vardı

Of deyip dağlara verdik acıyı

Hah deyip sevince boğduk sancıyı

Kardeş dost eyledik her yabancıyı

İnsanı birleştiren dilimiz vardı

Cümle yolu ettik viranemizi

Cennet dalı etik ham meyvemizi

Kardeşlikten sayıp sermayemizi

Gönüller doyuran malımız vardı

Katliam, karmaşa, kanı bilmezdik

İnsanı düşman eden anı bilmezdik

İkilik gözetmez yanı bilmezdik

Aşklı muhabbetli halımız vardı

Şu uzun gecenin gecesi olduk 

Türküler kuşandık, nara soyunduk

İnsana kıymadık, aşkla dokunduk

Doğudan batıya yolumuz vardı

Çorum derler idi can ocağıma 

Serilirdi tenler dost kucağına

Düşmanca sallanan kin bıçağına

Kahrından baş vermiş ölümüz vardı

Örgel ölüm gördü, ihanet gördü

Uyudu uyandı, felaket gördü

Kardeşi kardeşe şikâyet gördü

Her omuzda giden salımız vardı
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GÜL ALDIM BİR
ÖLÜDEN

Gül aldım bir ölüden

Ne siyah

Ne beyaz

Turuncu ne de

Kırmızı bir yediveren

Alıp dokundum eline

Dokunup kanattım elimi.

Kırmızı mıydı rengi ölümün

Gül müydü yoksa kızaran?

Yaralı balık kokusu

Çürümüş yeşil yosun

Ve yırtılmış ağlarıyla

Köhne teknede perişan

Sızlanıp geçti zaman

Ölüyle aramızdan…

Gül aldım bir ölüden

Donup kaldım öylece

Sordum bir oyun gibi

Binlerce kez kendime

-Ne güldürür böyle sıcak,

Yalın, cesur, benzi ak

Geçip gitmiş ölüyü

Güler gibi bir kuşa

Bir güle, kelebeğe

Gülüşü gözlerinde

Gün gibi ışıyarak

Gül aldım bir ölüden

Alıp döndüm geriye

Dokundum öper gibi

Kızıl yapraklarına

Islak yediverenin

Çakıl taşlarıydı besbelli

Hırçın pençeleri doğanın

Kızgın kumlardı sonsuz

Açmalı mıydım avuçlarımı

Bırakıp kaçmalı mıydım yoksa

Ne biri ne diğeri

Neydi ki bir ömrün değeri

Kaybolup bir başına

Yiterken karanlıkta

Uzanan bir el kadar

Gül aldım bir ölüden

Kırmızı bir yediveren

Öptü annem saçlarımı

Düşlerimde yeniden…
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OĞUL

Özün tohum olsun, ver topraklara

Kendini acıdan gizleme oğul

Her ne arar isen benliğinde bul

Dağlara taşlara sızlama oğul

Bin bir kusur gizler açılan çiçek

Şu bildiğin toz, börtü böcek

Yarın bu gidenler geri gelecek

Yiteni yok sayıp özleme oğul

Açık tut kapını rüzgâra suya

Herkesle birlikte otur sofraya

Hürmet et sefile öksüz duyguya

Kimseyi kendinden azlama oğul

Bir pazar yeridir insan dediğin

Gelir huzuruna hiç görmediğin

Elma bildiğindir, sır bilmediğin

Sıkılıp bilgiyi tezleme oğul

Zarar verme cana, kıyma canana

Gerçeğin içinde saklı her mana

Taşı haksızlığı yüce divana

Öfkeyle meydanı düzleme oğul

Kendi yaranla sar dost yarasını

Birlik et insanı, bul arasını

Koru var olanın can şırasını

Kanayan yarayı tuzlama oğul

Dinle ırmakların çağıltısını

Göster gerçeklerin parıltısını

İnsan hakkı yiyip çekme yasını

Hırsızı, arsızı bizleme oğul

Düşen kalkar bir darbede sen vurma

Kınama düşmanı dostu savurma

Yürü gerçeklere, körelip kalma

İmrenip gideni, izleme oğul

Elin, uzat el tutanın çoğalsın

Dağılsın kederin yaran sağalsın

Bir gün şu toprağa bağrın dayarsın

Orada başka can gözleme oğul

Vatan gibi güvenilir mekân ol

Atan gibi sözlerini tutan ol

Yerde değil gönüllerde yatan ol

Darlanıp çamuru dizleme oğul
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YÜZ

Sana bir yüz çizdim dün gece

Önce bir kement sarıldı boynuma

Ela süzüşleriyle parmaklarının

Sıcak izleri girdi koynuma

En uysal çocuğuydu sokağın

Israrsız gülümseyişle masum

‘Bir mendil’ derecesine usul

Eğip kumralca başını

Gizledi gözyaşını

Sana bir yüz çizdim dün gece

Konuşacakmış gibi oldu ilkin

Dönüp yürüdü sonra uçarmış gibi

Savruldu peşinden incecik bir tül

Usulca kendinden geçermiş gibi…

Devrildi üzerine tüm zamanların

Kırmızı kirpiklerinde çınarlar

Mor gülüşlü gül oldu

Turuncu bir karanfil

Geçmişi olmayan dudaklar

Sana bir yüz çizdim dün gece

Önce bir yolcu geçti içimden

Omzuma değer gibiydi eli

Gölgesi çizilirken kaldırımlara

Durup baktı yüzüme

Soluk bir beyaza durdu teni

Sana bir yüz çizdim dün gece

Mavi ay tutulurken üzerinde

Kurumuş bir nehir dondu

Gözlerinde

Sana bir yüz çizdim dün gece

Gün ışımadı saatlerce
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SEVDA ÜZRE

Açarım sarı yeşil çiçeklenirim

Güllerim pembe sıcak, güneşlenirim

Gel sarıl mavi beyaz, karış tenime

Gör nasıl hayat bulur, filizlenirim

Al ellerimi korkma tırman dağlara

Al gözlerimi kırpma, gör acıları

Bir damla su ile yu sancılarımı

Gör nasıl arınırım, temizlenirim

Soğur çelik olurum uzaklığına

Eğilir ses olurum yasaklığına

Bir damla yaşam taşı, kuraklığıma

Gör nasıl dalgalanır, denizlenirim

Özümü özünle sar sözü söz ile

Tenimi teninle sar, canı köz ile

Özgürce yürü bana, koş sevda ile

Gör nasıl aydınlanır, gündüzlenirim

Dağ gibi görkemli ol görün gözüme

Can gibi kudret taşı, titrek dizime

Hele bir mahzun, yıkkın düş gel, izime

Gör nasıl kederlenir, sensizlenirim.
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1964 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini burada tamamladı. Anadolu 
Üniversitesi’ni bitiren Özdemir, 2011 yı-

lında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası 
şair, Çorum’da ikamet etmektedir. 

ORHAN ÖZDEMİR
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BERBAT BİR HİKÂYE

Berbat bir hikâye ile başladı 

Onla olan aşkımız

Ayrılırken bile çalıyordu

O bizim şarkımız

Ben aşk diyordum olanlara

Oysa kaçamak

Ben yaşamak diyordum yaşadığımıza

Oysa ihanet

Neden sonra öğrendim

Evli olduğunu

Bırak diyordu

Yaşandı bitti

Bir cahillikti bir aptallıktı

Bırak diyordu

Saçlarını rüzgâra karşı savurmuştu

Öyle güzeldi ki

Bu yaşımda beni yakıp kavurmuştu

Müthişti dehşetti her hali

Öyle alımlı öyle akıllı

Öyle muhteşemdi ki o

Bir türlü aklımdan çıkmıyordu

Ne yaparsa yapsın

Gönlüm ondan bıkmıyordu

Hayat o anda güzeldi

Beni artık sıkmıyordu
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BENDEYDİ KABAHAT

Elimde kırbaç altımda atım

Bastım kırbacı dağın yamaçlarına sürdüm

Çam ağaçları köknarlar karşıladı beni

Yüreğimi haybeden çıkarttım

Canlandı gözümün önünde

Haybeden yaşadığım hayat

Anılarıma baktım

Hepsi bayattı bayat

Sol cebimde dostlarım vardı

Baktım onlara

Beş yaşında cebime koyduğum

Taze yumurta gibiydiler

Islak parçalanmış darmadağın

Düşündüm sık elekten geçirdim geçmişimi

Hep aynı sonuca ulaşıyordum

Maalesef bendeydi tüm kabahat
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HAYATTAN ESİNTİLER

Ben hayatta hiç peri cin görmedim

Hiçbir insan evladına sövmedim

Nereye gitsem doğruyu söyledim

Yalanı hileyi hiç mi hiç sevmedim

Diğer insanlardan vardı benim farkım

Her zaman çalıştı değirmenim

Susuz kalmadı arığım 

Ne insanları küstürdüm

Ettirmedim kendime dargın

Ne de onlardan bir şey bekledim

Olmadım onlarla kırgın

Benim de oldu sevdiğim hayatta

O da çok sevdi beni

Sonunda dedi ben bıktım

Yeter artık bırak beni dedi

Artık çok sıktın

Hayat bu dedim sabret

Sonra dedi ki ben yanlış yaptım

Ne olur dedi beni affet

Bir oğlum oldu adını koydum saffet

Meğer beni bekliyormuş

Düşünce elem gaflet

Çok çalış dedim oğlum

Olmak varken vezir

Niye olasın elaleme rezil

İşte hayat beni böyle oyaladı

Derken günler birbirini kovaladı



635

1965 yılında Çorum ili Kuşsaray Köyü’nde 
doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Çorum’da, yüksek öğrenimini de Burdur 
Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. 10 yıl 
Siirt’te görev yaptıktan sonra İstanbul’a 

atandı. Halen burada öğretmenliğe devam 
etmektedir. Şair ana babanın çocuğu olan 
Hardal’ın dördüncü baskısı yapılmış olan 
yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

İSMAİL HARDAL
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GELEMEM

Özgürlüğün ışığını

Siliyorsan ben gelemem

Zalimin yanında yerin

Acıyorsan ben gelemem

Kuşlar vurulurken günde

Susuyorsan ben gelemem

Bilimin şaşmaz izinde

Yürümezsen ben gelemem

Halkımın acılarını

Bilemezsen ben gelemem

Dertlerini dertlerime

Eklemezsen ben gelemem

Kolektifte disipline

Olmazsan ben gelemem

Aydınlık dolu yarına

Susamazsan ben gelemem
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1965 yılında Çorum ili Osmancık ilçesi 
Yukarı Zeytin Köyü’nde doğdu. İlkokulu 
köyünde okudu. Askerlik dönüşü gurbete 
çıktı. Önce İzmir’e, sonra İstanbul’a gitti. 
Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2013 yılında 

emekli oldu. Gurbete çıktığında sıla özle-
miyle şiir yazmaya başlayan Taşkıran, evli 
ve üç çocuk babası olup halen İstanbul’da 
ikâmet etmektedir. 

OSMAN TAŞKIRAN
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CENNET ANAM

Kır çiçekleri anlatır anam seni bana,

Sarı sümbül, mor menekşe benzer senin kokuna,

Papatyalar kıvrım kıvrım tıpkı saçlarına,

Kokuları karışır senin avuçlarına anam.

Uykularıma karışan gözlerin çıkmıyor aklımdan,

Sıcaklığını hissedip doyuyorum tadından,

Hiç çıkma! Her gece gel rüyalarıma,

Rüyalar senden vazgeçmiyor anam.

Kış geceleri titrerken yorganın altında soğuk,

Buz gibi odanın içi çıkan nefes buhar olup,

İkiye büküp ayak uçlarımızı bir kenara burkup,

Yatmak bile güzeldi senin koynunda anam.

Buğulanan gözlerin sicim gibi süzülür yanaklarına, 

İsmim aklına gelince dökülür titreyen dudaklarına,

Ağlarken bile koparamazsın beni yüreğinden,

Bu canı sen verdin seninle yaşıyorum anam.

İstemiyorum yaşarken gözünde yaş görmek,

Ölümün soğuk yüzünü sende hissetmek,

Yok, çaresi ölümün hakka direnmek,

Hak yoluna gidince mekânın olsun Cennet.
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DÜN GİBİ

Dün gibi sanki dağın dibinde emeklediğim,

Yarısına geldim hiç mola vermeden,

 İnişli çıkışlı yollardan sürünerek geçtiğim,

Geldim gidiyorum hiç gün görmeden.

Bir soluk kaldı dağın zirvesine,

 Dönüp de bakamıyorum görünmüyor gerisine,

Azraillin can alma serisine,

Bende dâhil olmaya az kaldı.

Veda edemezsem dostlar kusura bakmayın,

Ağlamayın mezarımın başında ağıt yakmayın,

Beni unutun ardımdan yas tutmayın,

Siz de olacaksınız benim gibi unutmayın!

Toprak altı karanlık doğmayacak güneş,

Ne bir dost kaldı yanımda ne de bir eş,

Beş tane kardeşim varıdı benim beş,

Onlarda yalnız bıraktılar olmayacak arkadaş.

Selam olsun beni seven eşime dostuma,

Canlarım kaldı diye üzülmedim dünyada,

İyi bakın gardaşlar anama babama, 

Görüş günü olmayacak artık size elveda.
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İHANETİNİ SEVDİM

Acıttın yüreğimi bir kor misali yaktın

Terk edip gittin, bana uzaklardan baktın

Neden aşkımızı bir ihanete sattın

Sevmedim seni ben ihanetini sevdim

Sırra kadem bastın silindin kalbimden

Söküp götürdün içimdeki yüreği bedenimden

Ne senden merhamet gördüm ne de sevginden

Sevmedim seni ben ihanetini sevdim

Dindirebildin mi yüreğimde ki yarayı benim

Görebildin mi gözlerimdeki ışıltıyı benim

Seni aradım yıllarca senin için titremiştim

Sevmedim seni ben ihanetini sevdim

Nedir benden istediğin bir yudum sevgi mi?

Yoksa yüreğimi bedenimi kalbimi mi?

Senindi zaten bırakıp da gittin ya hani

Sevmedim seni ben ihanetini sevdim

Gelme gayrı doğmasın umutlarım bir daha

Güneş ısıtmasın bedenimi geceden sabaha

Yumulsun ellerim açılmasın yalvarmasın Allah’a

Sevmedim seni ben ihanetini sevdim
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YURDUNU ARIYOR İNSAN

Ne zenginliktir akılda olan ne de para

Gönül gitmek istiyor her zaman diyâra

Hiç unutmaz insan memleketini hala

Bir gün gideceği yer yurdunu arıyor insan

Boştur dünya telaşı ne kadar neşeli olsa da

Hiç unutamaz yurdunu rüyasına dolmasa da 

Kederle karışık gülse eğlense de yine arıyor

Bir gün gideceği yeri yurdunu arıyor insan

Yurt dediğin nedir ki kapalı bir kutu mu?

Yoksa elini dalayan ısırgan otu mu?

Ne olursa olsun hiç fark etmez tutumu

Bir gün gideceği yeri yurdunu arıyor insan

Bu bir çeşme idi suyundan içtim

Bu çeşmenin başından bende geçtim

Ne yaşamdan ne de yurdumdan geçtim

Bir gün gideceği yeri yurdunu arıyor insan

Gökyüzü karardı sessizliğe büründü her taraf

Mehtabın ışıkları oluyor yine bana arkadaş

Eyleyemedim gurbette hiçbir yoldaş

Bir gün gideceği yeri yurdunu arıyor insan
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GÜZEL KÖYÜM

Bağlarında bülbül öter

Bahçesinde güller biter

Bu hasretlik artık yeter

Varamadım sana köyüm

Ayrılalı kaç yıl oldu?

Güllerin yaprağı soldu

Anam atama ne oldu?

Bilmiyom ki güzel köyüm

Daldık dünya deryasına

Daldık para sevdasına

Köyümüzün yaylasına

Gelemedim güzel köyüm

Ey yarenler! Ey erenler!

Köyünü seven gönüller

Yeniden ötsün bülbüller

Kalkın gidek köyümüze

Bülbül ötsün aşka gelsin

Sevda türküsü söylesin

Bütün yarenler dinlesin

Hep güzeldir benim köyüm

Okulu ile camisi

Bire bir inci tanesi 

Bizi bekliyor hanesi

Kalkın gidek köyümüze
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1966’da Çorum’da doğdu. İlk ve ortaoku-
lu Çorum’da, liseyi Ankara’da okuduktan 
sonra Açık Öğretim Fakültesi’ni bitirdi. 
1989 yılından beri memur olarak görev 
yapmaktadır. 

Gençlik yıllarında başladığı yazma çalış-
malarını sürdüren Türk’ün yerel ve ulusal 
yayınlarda şiir ve makaleleri yayımlanmış-
tır. 

AHMET TÜRK 
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SÖYLE BE REİS

Muştulu sevda hayallerin eriydik biz

Kim söndürdü hayallerimizi söyle be reis

Kaçmadık nice kavga zulümlerden biz

Kim öldürdü hayallerimizi söyle be reis

Hangi eller getirdi kodu bizi bu hale

Telaştır meşakkatteler çok aça ne çare

Gözümüz gibi koruduğumuz dostluklar nerede

Kim tüketti hayallerimizi söyle be reis

Çocuklarımız canlarımız emanetti birbirine

Göz karaydı söz bile söyletmedik birbirimize

Ölümmüş kalımmış esirgemedik budaktan gözümüze

Kim esnetti hayallerimizi söyle be reis

Gençlik heyecanı değil davamız mutlaktı

Kıyamete kadar söz hakkı haykırmaktı

Türk Milletini alıp zirvelere çıkarmaktı

Kim oynadı hayallerimizle söyle be reis

Bir öldük gene dirildik ne tükendik ne bittik

Ama belki rehavete biraz olsun esnedik

Ama aslı çelik ne kırıldık ne de tükendik

Kimse tüketemez öyle mi reis?

Bizim bu yolumuza ekmişler taş çalı diken

İnsanız ama kaçmamak bize düşen 

Hele sizler yiğitcanlar yapmalı gereken 

Kimse tüketemez hayallerimiz öyle mi reis?
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ÇORUM’UM

Çorumum’un bir gözeldir halları

Adamı da eycedir kıymet bilir kulları

Savrulup harman olmuş yiğittir gobelleri

Anadolu’nun öz evladı gozel Çorum’um

Saat Kulesi vardır biz çan saati deriz

Mayalıyı katmeri çökelikle yeriz

Leblebinin üstüne zannetmeyin su içeriz

Türk sofrasının bilinmez tadıdır Çorum’um

Tutmaz aşı, oğmaç aşı hele hediği

Çatal aşı dedin mi soğan cücüğü

İskilip turşusunun bulgur aşı eksiği

Bilinmez tatları vardır güzel Çorum’um

Badallardan yüğürtür topludan bahar

Çiğdem aşı dedin mi en başa koşar 

Güvercin uçurur kaz döğüşü yapar

Nice güzel kültürü vardır Çorum’um
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GÖNLÜM

Ey deli gönlüm sığamadın kabına

Çağladın ağladın düşemedin dengine

Dengin neydi bilemedin kendinde

Gönülle yolculuk meğer ne zor işmiş

Gâh gürlersin, esersin, gâh yağar

Gâh çağlarsın her dem doğar

Sanarsın her gönül kabına sığar

Gönülle uğraş meğer zor işmiş

Hızla gitmek ister isyanlara koşa

Bazen dingin huzurlu her şey gider hoşa

Kimi hüzünle dolar bilir ki boşa

Gönülle oyun meğer ne zor işmiş

Gönül Hakka erse erişecek rahata

Madde mana bir olup ulaşacak felaha

Dünya nefis şeytan var dönmeli salaha

Gönlü kıbleye döndürmek meğer ne zor işmiş
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1966’da Çorum ili Osmancık ilçesi Seki 
Köyü’nde doğdu. Köyünde başladığı ilko-
kulu Ankara’da bitirdi. 1985 yılında Kargı 
ilçesinde başladığı memuriyet hayatını Ço-
rum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Sivil 
Savunma Uzmanı olarak sürdürmektedir. 

Yayınlanmamış 300 civarında şiiri bulun-
makta olup zaman zaman yazdığı bilgilen-
dirme yazıları (makaleleri) mahalli basında 
yayımlanmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası-
dır.

MAHİR ODABAŞI 
(Odabaşı) 
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ANADOLU’NUN
İNCİSİ ÇORUM      

         

Yolları düzdür, gezenleri yormaz, 

Huzur sonsuzdur, rahatsız olunmaz, 

Buraya yerleşen bir daha ayrılmaz, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

On üç tane güzide ilçesi vardır, 

Hititlerin merkezi Boğazkale’dir. 

Ebudsuud Efendi de İskilip’tedir, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Hayat ucuzdur, çarşıda pazarda, 

Evliyalar yatar, şehirdeki mezarda, 

Buralarda kışta güzeldir, son baharda, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Bamyası, pirinci Osmancık’ta, Kargı’da, 

‘Adalet mülkün temelidir’ daima yargıda, 

Ayrı bir lezzet var, doğal Hattuşa balında, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Çorum denince, leblebisiz olmaz, 

Çalışmak isteyen az-çok işsiz kalmaz, 

Buradaki sanayi her yerde bulunmaz, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Kimler geldi kimler geçti bu şehirden, 

Âtide ayrılık olacaksa eğer senden, 

Sana kavuşmak ister yine bu beden, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 
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Tespih taneleri gibi, seksen bir ilimiz, 

Sade sınır var arada, yoksa hep biriz, 

Aramızı bozmak isteyenlere fırsat vermeyiz, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Ortaköy’de İncesu kalyonu, Kargı’nın yaylası, 

Alaca’nın bir başkadır akşamleyin havası, 

Sungurlu İlçemizde Ankara - Çorum arası, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçeleri bir kol, 

Oradan Oğuzlara, Dodurga’ya, Lâçin’e gider yol. 

Mevla’m her türlü nimeti vermiş bizlere bol bol, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Kuzey Anadolu Fay hattı gölgesinde, 

Türbe var, Elvançelebi Beldesi’nde, 

Buz gibi ayran köylü teyzemin helkesinde, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Türkiye haritasının ortasında yer alır, 

Misafirler burada kendi evinde gibi kalır, 

Yolcular yirmi dört saat her yere uğurlanır, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum! 

Odabaşı der inanın bana, doğrudur sözüm, 

Ayrılıktan çok çektik, artık birliktedir çözüm, 

Sahip çıkalım hemşerilerim, bu memleket bizim, 

Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi Çorum!
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ÇORUM’UN İNCİSİ
OSMANCIK

Oturdum sahile, seyreyledim şehri,

Obruk Barajı çok değiştirmiş nehri.

Sivrisinekte gitmiş, çekiliyor kahrı,

Çorum’un incisi Osmancık!

İlçe tarihi eserlerle dop dolu,

Artık güvenli oldu Kırkdilim yolu,

Gelsin artık gezmeye, tüm Anadolu,

Çorum’un incisi Osmancık!

Kandiber Kalesi, şehrin göbeğinde,

Hoşgörü var, insanının yüreğinde,

Koyunbaba Hazretlerinin dileğinde,

Çorum’un incisi Osmancık!

                                               

Irmak kenarları bir güzel şenlenmiş,

Sahile Muhsin Yazıcıoğlu parkı denmiş.

İlçe artık makûs tarihini yenmiş.

Çorum’un incisi Osmancık!

Anadolu’nun en uzun köprüsü Koyunbaba,

Üzerinden geçenleri her türlü beladan sava,

Senin hasretin içimde, dinmeyen bir yara,

Çorum’un incisi Osmancık!
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İlçe,  Karadeniz ile İstanbul ortasında,

Eksik olmaz sazan balığı, avcıların oltasında,

Baltacı Mehmet Paşa’nın heykeli de burada,

Çorum’un incisi Osmancık!

Akşemsettin Hazretleri müderrislik yapmış bir ara,

Modern dinlenme tesisleri olunca veriliyor mola,

Yirmi dört saat ulaşım var, bu ilçeden sağa – sola,

Çorum’un incisi Osmancık!

Bereketli olur, Osmancık pirinci sofrada,

Reklama gerek yok,  işte her şey ortada.

Gün yüzüne çıkmayan daha neler var burada,

Çorum’un incisi Osmancık!

Mahir der inanın bana, doğrudur sözüm,

Stresli olanlara işte en güzel çözüm.

İnanmazsanız buyrun, ilçeyi bir gezin,

Çorum’un incisi Osmancık!
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ANADAN OĞULLARINA
MEKTUP!

Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek,

Baban ihtiyar oğul, bilmem netsek

Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek,

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Sizi dokuz ay on gün karnımda taşıdım

Beş oğul bir kızım için yaşadım

Şimdi halim kalmadı, gençliğimi boşadım

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor,

Çorba dahi boğazımızdan geçmiyor

Takatimiz kalmadı işler bitmiyor

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi

Sağlam kimse kalmadı herkese ilaç verdi

Bana da kendini yorma ansızın gidersin deyiverdi

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı

Al duvak içinde gelinler, giderken ağlardı

Gençler köyü terk etti, şimdi ihtiyarlar kaldı

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!
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Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı

O da rahmetli oldu cenazesi üç gün kaldı

Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı

İhtiyarlayınca, babanın döküldü saçı sakalı

Benimde dizlerim tutmaz, ağır işlere bakalı

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

İmam osandı, tayin yaptırıp gitti

Bir ezan sesi duyuyorduk o da bitti

Hastalıklar çoğaldı artık canımıza yetti

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur

Gezen görür, yaşayan ölür, eden elbet bulur

Hayır duamızı alın biz ölmeden ne olur

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem

Gelinlerimi severim asla kin beslemem

Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem

Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!
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OĞULLARIN ANA MEKTUBUNA
CEVABI

(1. oğul)
Ana,  şimdi Akdeniz sahillerindeyiz,

Buralar çok güzel, herkese tavsiye ederiz.

Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz

Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz! 

(2. oğul)
Ana, mektup yazmışsın bize boşu boşuna,

Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna,

Sen idare et artık,  bu sene de yalnız başına,

Kusura bakma, ben hanımı gönderemem ana!

(3. oğul)
Ana,  gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma,

Dedi bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına?

Ne olur soğuk su katma bu yaştan sonra, pişmiş aşıma,

Kusura bakma ana,  gönderemem hanımı ben sana asla!

(4. oğul)
Ana darılma, vakit bulup da mektubunu okuyamadım,

Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım.

Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadın?

Kusura bakma gönderemem, hanım oralara alışamaz ana!
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(5. oğul)
Ana abim söyledi, hizmete bizim hanımı çağırmışın,

Olur mu öyle şey, doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın.

Birde önceden başlamış günleri var, onlar yarım mı kalsın?

Kusura bakma ana gönderemem, bu sene bizimki kalsın! 

(ortak çözüm)
Ana, ana dört kardeş hanımlarıyla bize geldiler.

Anamızın isteği yerinde, acil çözüm bulalım dediler.

Bizler ne yapacağız diye düşünürken, akılı gelinler verdiler.

Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler!
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DAMATLARA MEKTUP

Bir çiçek yetiştirdim, emaneti sana

Bilincindeyim sende emanetsin bana

İyi geçinin ki, kötü haberler ulaşmaya

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Bugün ne isen, gelecekte yine o ol,

Para görünce değişeceksen şimdiden defol,

İçten pazarlıklı olma, hep açık yürekli ol

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul, 

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Anne-baba duasını al ama bizi de unutma

Ufak bir kızgınlıkta hemencik somurtma

Helalinden kazan, rızkına haram katma

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul, 

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Sen ben diye başlayıp boş yere konuşma

Lüzumsuz konuları uzatıp afakî tartışma

Bazen de zamana bırak, kafana takma 

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul, 

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Sözde, nişanda, düğünde zorlaştırıp üzmedim,

Dürüst oldum yapmacık methiyeler düzmedim

Olur, olmaz şeylere mağaza mağaza gezmedim

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Bacanaklarını abi kardeş bil, sakın kıskanma

Ben istediğimi yaparım da, yanıma kalır sanma

Sıkıntın olduğunda bizlerle paylaş asla utanma

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet bizi gözyaşına boğdurma oğul!
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Genelde kız tarafı damatları yanına çekmeye çalışır

Ama sen dengeyi iyi tuttur, yoksa annen baban karışır 

Gezen görür, yaşayan ölür, eden mutlak gereğini bulur

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Ne ailenden laf getir, ne bizden onlara götür

Eşini ihmal etme, vaktinde gelip evine otur

Mahremini kıskan, yoksa söz gelir çatır çutur

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

‘En iyi okul tecrübedir ama masrafı çoktur’ derler

Bende tecrübemi aktarıyorum, bi zahmet dinleyiver

Aile reisi olarak ağırlığın olsun, dış işleri hallediver 

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Eften püften şeylere kızıp, birbirinize darılmayın

Bir ömür boyu diye imza atıp, üç ay sonra ayrılmayın

Bayramları zindan edip, ana – baba bedduası almayın

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Evveli mutluluk, ahiri hüsran olmasın

İktisat edin ki, bütçeniz hiç daralmasın

Hele habersiz kefil olma, sonra kavganız olmasın

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Bilirsin, ‘Ön tekerleği arka tekerlek takip eder’

Sen iyi bir eş olursan, çocuklarda seni takip eder

Dünyan kararmaz yolculuğunuz cennete kadar gider

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!
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Ömrünüzü anne- baba-çocuklar bir bir yemesin

Aman kendinize iyi bakın, sağlığınız eksilmesin

Sonra doktor doktor gezip, çare yok mu demeyesin 

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul! 

Ben merkezinde durma, biz merkezine inmeye çalış

Bazı mihraklar, son kale aileyi yıkmak için yapıyor yarış

O hâlde sehven kırarsan eşini, özür dile hemencik barış

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Nişanda dostluk, düğün akabinde düşmanlık olmasın

Herkes yerini bilsin, destursuz aranıza dalmasın

Seninde diyeceğin varsa söyle, gizli kapaklı kalmasın

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!

Mahir der; söylediklerim ülkemde, görüldü, duyuldu

Hoşgörü biterken, sabır elbisesi yavaş yavaş soyuldu

Parçalanan ailelerde olan hep çocuklara oldu

Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,

Akıbet, bizi gözyaşına boğdurma oğul!
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1968’de Çorum’da doğdu. Küçük yaş-
larda başladığı müzik yaşamında; 1984 
yılında Ankara’da girdiği Anadolu Ses 
Yarışması’nda Türkiye ikinciliği kazandı. 
Bundan sonra birçok yarışmaya katıldı ve 
çeşitli dereceler aldı.

Yurt içinde ve dışında radyo ve TV prog-
ramlarına katıldı, konserler verdi. Küçük 
yaşlarda Bağlama çalarak başladığı müziğe 

1989 yılında ud çalmaya başlayarak devam 
etti. 1987 yılındaki katıldığı bir yarışmada 
kazandığı birincilik onun Türk Sanat Mü-
ziğini çok sevmesine vesile oldu.

Türkü, şarkı, v.b. toplam 3000 civarında bir 
repertuara sahip olmanın yanında inter-
nette ve bazı yerel gazetelerde köşe yazıları 
yazıyor.

CEMALETTİN KURTOĞLU
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ELİMDE DEĞİL

Bu kadar yürekten gelme diyorsun

Yönüm senden yana elimde değil

Mutluyum aklımı çelme diyorsun

Falımda sen çıktın elimde değil

İçimde volkanlar sana patladı

Sevdandan yüreğim yandı çatladı

Mecnun’un aşkını bine katladı

Sensiz yaşayamam elimde değil

Üzülme kıyamam sana diyorsun

Beni sevmek zuldür cana diyorsun

Sensiz yaşayamam sen bilmiyorsun

Seni seviyorum elimde değil
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GEL NE OLURSUN

Gözlerim yollara çakılıp kaldı

Bir yerlerden çık da gel ne olursun

Heyecanın yerini ızdırap aldı

Hicranın tüketti gel ne olursun

Yanan yüreğime bir damla su ol

Bi çare kalbime nefes gibi dol

Sen gel de istersen Azrailim ol

Sensiz yaşam bom boş bil ne olursun

Geleceğim diye söz verip gittin

Her gün damla damla beni erittin

Susuz kupkuru bir çöle çevirdin

Yağmur ol üstüme yağ ne olursun

Hiç düşünmedin mi umut verirken

Üstüne kimseyi tanımam derken

Bir seni seviyorum demen kalmışken

Mecnun’a çevirme gel ne olursun
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BENİ BANA BENLE BIRAKIN

Ne acıdır ki,

Şimdi herkes ihanetin en önünde gitmekte yarışıyor,

Oysa ben bir tek sensin bilirdim hain,

Bir tek sen sırtımdan vuran,

Yolda bırakan,

Oysa

Ne sofrasına oturduklarım,

Ne de soframa oturanlar,

Meğer ne kadar değişken

Ne kadar

Dönek olmuşlar…

Söyleyin,

Hangi zaman bozdu sizi,

Hangi çark çevirdi,

Hangi taş un ufak etti gururunuzu,

Karakterinizi,

Şahsiyetinizi böyle farkınıza varamadan,

Hangi rüzgâr savurdu onur zerrelerinizi de göremedim,

Hangi toprak sarmaladı o tertemiz

Pirupak sinesine bu iğrenç bedenlerinizi,

Ne zaman,

Hangi arada söyleyin,

Gökten üzerinize

Rahmet yerine irin mi aktı,

Çernobil mi yağdı yoksa haberim olmadan,

Siz miydiniz o kanser denilen 

En ağır illet,

Siz miydiniz onurdan şereften yoksun

O en ağır zillet,

Ne zaman neyle kirlendiniz bu kadar söyleyin,

Hangi yalan sarmalı çekti içersine,

Neye, kime,

Kaça sattınız ruhlarınızı

Söyleyin,
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Şimdi hangi deterjan,

Hangi kimyasal maddenin gücü yeter ki sizi temizlemeye,

Değer miydi?

Altı üstü bir top kefen,

Bir yudum su, bir lokma ekmeğe,

Alın sizin olsun ne var ne yoksa

Pırlantalarınız da sizin olsun

Zümrüdü Ankalarınız da,

Sizin olsun göğün en tepesi,

Dağın en zirvesi,

Sizin olsun şöhretin en ilerisi,

Fesatlıklarınız,

Hainlikleriniz,

Fırıldak gibi dönüşleriniz,

Dost gibi sarılırken sapladığınız hançerin sapı

Sizin olsun,

Beni benimle bana bırakın,

Hz. Yusuf misali,

İttiğiniz kuyuda da olsa

Bulurum ben Hakk yolunu,

Beş şeritli otobanlarınız,

Sizin olsun…
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1971’de Çorum ili Bayat ilçesi Belören 
Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, or-
taokul ve liseyi Bayat’ta okuduktan sonra 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sanat tarihi Bölümünü bitirdi. 
1999’da öğretmen olarak atandı. Halen 
Bayat’ta ikamet eden Elmas, evli ve beş ço-
cuk babasıdır. 

ETHEM ELMAS
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ANADOLU’M BENİM ANADOLU’M

Medeniyetin beşiği, aşkın meşkedçnüştüğü toprak

Ol aşk ki yüce gönüllere taht kuran âşık

Anadolu’da doğup büyüdüm, Anadolu’da sevdim

Çukuova’sında, Harran’ında tütün pamuk

Konya, Çubuk, Çorum ovasında başak başak buğday

İzmir’in, Gemlik’in ağaçlarında tane zeytin

Ege havzam, yurdumsalkım salkım üzümüm

Çıkıyorum Toroslar’dan hoş kokulu yaylalara yavaş yavaş

Koyunuyla, kuzusuyla, ineği buzağısıyla, her şeyiyle

Köroğlu belini üzerinde taşıyan Karadeniz dağlarıyla

Sübhan, Nemrut, Hasan dağ, hele duman eksilmeyen Erciyes

Ağrı’m, Palandöken’im, Kaçkar’ım, helehele Kocatepe’m

Ben bin bir türlü nimetlerinden faydalanan

Bakracı kolunda koyununu, ineğini sağan

Sepeti kolunda dudakları kadar kızıl kiraz toplayan

Saçının teli kadar yumuşak pamuğu işleyen

Teni kaar esmer buğdayı başaklayan

Her ilmeğinde nakış nakış sevgi işleyen

Anadolu toprağıyla yoğrulup hamurlaşan

Aşkını beynine, yüreğine, vücuduna işleyen

Ben kadının güzelini Anadolu’da gördüm

Ben Anadolu güzelini Anadolu’da sevdim

Anadolu vatanım Anadolu güzeli yanımda yatanım
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TATLI BELA

Ben neyleyi dostu düşmanı

Böyle tatlı belam varken

Sevdiğimde sevilirken bana

Sen benim sevgilimsin derken

Her dem böyle zannederim

Bazen küsüp kahrederim

Gece gündüz arar sorar

O hep aklımda gezerim

Ne güzeldi hayallerimde

Tatlı tatlı gülüşlerinde

Zaman zaman beni üzer

Hırçın hain bakışlarıyla

Ne güzel tatlı bela idi

Çok cilveli edalı idi

Nazlı nazlı bakar idi

Benim güzel tatlı belam

Benim başımın tatlı belası

Sızlayan gönlümün gülüdür devası
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Arif Kemik, 1983 yılında Çorum’da doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da yüksek 
öğrenimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamam-
ladı. Bir dönem şiirlerini yerel gazetelerde 
yayımladı. Üniversite yıllarında, şiir günle-
rine ve şiir kurslarına katılarak şiir bilgisini 
geliştirdi. 

Şairin A Milli Futbol Takımı için yazdığı 
“Milli Takıma Borcumdur” adlı şiir ulusal 
gazetelerde ve popüler internet sitelerinde 
yayımlanmıştır. Aynı zamanda facebookta 
faaliyet gösteren Şairler Kulübü’nün kuru-
cusu olan Kemik,  Çanakkale’de ikâmet et-
mektedir.

ARİF KEMİK



670

GERÇEK OYUNDAKİ ROL

İnsan ağlayabilmeli, kaybettiğince

Gülebilmeli de insan; sevdiğince!

Düşman da olabilmeli savaşa…

Barışa uçan kuş misali

İçinden fışkıran yaşamını…

Var sayabilmeli; kendince ve herkesçe!

Çünkü yaşam dediğimiz şey

İki seçenekli…

Ya! Kendini oynayacaksın kendinle; başrolde!

Ya da! Kendini oynatacaksın figüranca; herkeste!
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BENİ TANIRSIN SEN

Ben sana tutkundum bilirsin

Adınla yürürdüm akşam güneşlerini

İçten; o en içten gülüşlerindi

Cemalini getirin bana 

Sesine değmiş gülüşünden

Hayat bir pense gibi sarıyordu bizi

Çıkartamıyorduk içimizden, o derin kederi

Ben sana tutkundum bilirsin

Adınla yürürdüm akşam güneşlerini

Deniz kenarından ne zaman geçsek

Martılara simit atmayı özlerdik

Gün gelir atlardık da

Bulanık bir kış gününde

Tam da öyleydik işte

Gözlerimde martı sesleri

Dalgalarsa,

Kirpiklerimizden süzülen bir ayrılığaydı işte

Ben sana tutkundum bilirsin!

Ben sana tutuklu

Adınla yürürdüm akşam güneşlerini

O akşamlar ki! Unutturdu artık; gözlerini…



672

VAROLUP (YOK OLANLARA!)

An’lar ki! Hep vardılar

On’lar ki! Hiç yoktular

Şimdi senden;

Bir beyaz; ayrılık kaldı!

Bir gidenin ardındaki;

Kalanlar kaldı…

Bendeyse; senli kağıtlara düşen…

Firari sözcüklerim vardı!
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AYŞE TEYZEM!

Evinde oturmuş Ayşe teyzem

İzlemektesin; iki soytarının ahlaksız teklifini

Kocan Ali iştedir

Boynu bükük düşünmektedir

Aybaşında gelecek maaşı

Aybaşından önce tüketmektedir

Kızın Zeynep okumaktadır

Bilirim hakkıyla kazanmıştır

Zengin züppelerin bir günde harcadıklarını

Onun bir aylık harcırahıdır

Ya da kızın, bir ayda harcayamamaktadır!

Oğlun askerdi üç aylık

Doğudadır ne yazık!

Doğu dedim doğu; oğlun donmaktadır

Bir sigara parasını, zulasında saklamaktadır
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HANİ HAYATTAN
KONUŞACAKTIK!

Hani; hayattan konuşacaktık; geceden gündüzden

Mesela; gökyüzündeki bir yıldıza, nasıl bakıldığından

Hani; hayattan konuşacaktık; örneğin ilk sevgiliden

Yani, o deniz gözlü Çerkez kızından

Beni sevmesinden konuşacaktık örneğin

Bir bulut renginde!

Affet beni Anadolumun kızı

Hiç unutulmayacak

İlk öpüşme anında mesela;

Dahada ileri gidelim; konuşmaktan

İlk dokunuşlarıma tanık olan; o çam ağacından mesela!

Ve ayrılıktan konuşalım

İlk sevdiğim kadından

İlk beni seven kadından

Yani ilk ölüm nedir? Sorusundan

Açıkçası kendime ilk soru sorduğum zamandan!






