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ÖN SÖZ 

Ömer Bedrettin Uşaklı, gönlümce olan, bana sesle
ııen şairlerimizden biridir. Ortaokul sıralarında düzenle
diğim şiir. defterimde, onun pek çok şiirine yer vermişim
dir. Sonraları da, Ömer Bedrettin Uşaklı'.nın şiirlerini dai
ına zeılkle ve severek okudum. 

Kültür Bakanlığı Öm.er Bedrettin Uşaklı hakkında 
bir kitap hazırlamamı teklif edince, bu işi seve seve yap
maya çalışacağımı bildirdim. 

Ancak, zamanının bu çok okunan ve sevilen ince ve 
zarif şairinin hayatı, eserleri üzerinde, sonraları yeteri ka
dar durulmadı.ğını, ciddi inceleme ve araştırmaların yapıl
madığını üzülerek gördüm. 

Mehmet Behçet Yazar'ın, «Edebiyatçılarımız ve Türk 
Edebiyatı» ve Prof. Mehmet Kaplan'ın, «Cumhuriyet  Dev
ri Türk Şiiri» adlı eserlerinin dışındaki kitaplarda, Uşak
lı hakkında on onbeş satırdan, çok çok bir iki sayfadan 
fazla bilgi bulamadım. 

Kitabı hazırlarken, 0mer Bedrettin Uşaklı'nın şiir
le.-ine duyduğum sevgi ve yakınlığı bir yana bırakarak, ta
raf sız kalmaya çalıştım. Ama, bu hususta ve eserin bütünü 
hakkında kesin hüküm ve kararı gene de okuyucu ve ten
kitçiler verecektir. 

Kitabımı merhum şair Ömer Bedrettin Uşaklı'nın 
aziz hatırasına sunuyorum. 

İlhan GEÇER 
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HAY ATI 

Ömer Bedrettin Uşaklı, 1904 yılında Uşak'ta doğdu. 
Bir devlet memuru olan babası Ömer Lütfü efendinin kö
kü, Amasya'nın Karahacip Köyündendir. Annesi, 1Jşak'ın 
tanınmış ailelerinden Ali Mollazadelerin kızıdır. 

· 

İlkokula Uşak'ta başlayan Ömer Bedrettin, babası· 
nın memuriyeti dolayısıyla, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 
tahsiline devam etmiş, ilkokulu Surye'de bitirmiştir. 

1918 yılında, ailesi tarafından öğrenim maksadıyla 
İstanbul'a gönderilen Ömer Bedrettin önce Nişan taşı Sul
tanisi'nde, sonra ıbiraz da Kabataş Lisesi'nde okumuş, ba
bası Sivas Kadılı�ına tayin edilince oraya giderek iki yıl 
Sivas Sultanisi'ne devam etmiştir. Bu yıllar Mütareke so
nu ve Milli Mücadele yıllandır. Uşak'ın Yunanlılar tara· 
fından işgali üzerine, Ömer Bedrettin'in Uşak'ta bulunan 
annesi ve küçük kardeşi de Sivas'a gelirler. 

Ailesi tarafından tekrar İstanbul'a gönderilen Uşak

lı, 1923 yılında Kabataş Lisesi'ni bitirir. 1924'te Mekteb�i 
Mülkiye'ye girmiş, 1927'de mezun olmuştur . 

İlk memuriyeti,.Bursa Maiyet Memurluğudur. Uşak
lı, bu görevinin yanı sıra, bir çok devlet memuru gibi, 
Türkçe öğretmenliği de yapmıştır. 

Sır.asıyla, Mudanya, Manavgat, Ünye, Şavşat ve E.dre· 
mit'te k�ymakamlık, Artvin'de Vali Vekilliği görevlerin
de bulunmuş, ·sonra, Mülkiye Müfettişi olarak Anadolu'yu 
baştanbaşa dolaşmıştır. 1943 yılında Kütahya Milletve
kili seçilerek Meclise girmiş, 24 Şubat 1946'da Yakacık 
Sanatoryumunda, çekmekte olduğu verem hastalığından 

-. ölHı:üstür. · -. 
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Ömer Bedrettin, önce «Gökbelen» soyadım almış, 
sonra bunu «Uşaklı» olarak değiştirmiştir. 

Ömer Bedrettin'de edebiyat merakı, babasının ken· 
disiyle meşgul olduğu, Arapça, Farsça öğrettiği küçük yaş
larında uyanmıştır. Kendisi bundan: «Daha küçükken, 
edebiyata karşı bende bir heves başladı. Şiirler ve roman· 
lar okumayı seviyor, güzel yazmaya özeniyordum» diye 
b<Uıseder. Fakat, onda, asıl edebiyat merakını uyandıran, 
ona yön veren, Sivas Sultanisi'ndeki edebiyat öğretmeni 
Kozanoğlu Cenap Muhittin olur. Bu öğretmeninden Ömer 
Bedrettin şöyle bahseder: «Mektebin bütün orta ve son 
sınıflarında kuvvetli bir edebiyat havası yaratmıştı. Ço
cuklar arasında gazel, şarkı yazmak, üstad Yahya Kemal' 
in, hececi şairlerin şiirlerini ezbere okumak, zaten çok te· 
mayülüm olan edebiyata ıbeni tabiatiyle daha çok teş· 
vik etti. Ben de aruz veznini öğrendim. Bir taraftan gazel
ler, şarkılar, bir taraftan da hece vezniyle koşmalar ya
zıyor, hatta bunları, mektepte bir nüsha olarak çıkardı· 
ğım mecmuada neşrediyordum » ( 1). 

Ömer Bedrettin Uşaklı, şair Yavuz Bülent Bakiler'in 
babası Cezmi beyin. yakın arkadaşı imiş. Şairin Cezmi be
ye yazdığı 24/3/929 tarihli mektubun lbir örneği aşağıda-
dır: 

· 

24/3/929, !Wanavgat 
«Aziz kardeşim. Cezmi, 
Bundan iki üç ay evvel Manavgattan sana yazdığım 

ve içine bir de resim koyduğum mektubuma cevap bek
lerken bayramda bir tebrik telgrafını aldım. Buna mem· 
n.un olmakla beraber şimdiye kadar mektubuma bir ce
vap yermediğin için müteessirim. Samimi selamlar yolla· 
yarak mektubunu beklerim kardeşim. 

. . . . . , . 
!Wanavgat Kaymakamı» 

Cı> M. Behçet Yazar, Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı s. 332 

12 



·ESBRWR1 VE EDEBİ ŞJ\.HSİYE·Tİ 

Ömer Bedrettin'e en çok tesir eden şairler, Yahya 
Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim ve Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. 
Şiirlerini daha çok, o yıllann güçlü fikir ve edebiyat der
gisi Varlık'ta �ayımlayan Uşaklı, o yıllarda şiirleri daha 
çok Varhk'ta yayımlanan «Yedi Meşaleciler»in hayal ik
limlerine yabancı kalmış, daha çok Faruk Nafiz geleneğin
den gelen unsurlarla şiirler yazmıştır. 

Şiirlerinden çoğunda hece veznini kullanan şairin 
aruzla yazılmış şiirleri de vardır. «Niye Bensiz», «Vur
gunum» ve «Gurbet Akşamı» gibi... 

Hece olçüsünde yeni imkan ve ufuklar arayan, ihece
cilerin etkisinden sıyrılmaya çalışan Ömer Bedrettin, Mil
li Edebiyata, kendisinin tercih ettiği «Milli Edebiyat Akı
mı»na bağlı kalmıştır. 

Gerçek Anadolu kadar, muhayyilesinin süslediği küçük 
ve renkli beldenin ithamını yansıtmış ,geid1ği yerlerin 
renkli küçük ıbirer tablosunu şiir halinde vermiŞtir, 

Ömer Bedrettin Uşaklı'mn 19� yılında çıkan ilk şiir 
kitabı «Deniz Sarhoşları»nın 1929 yılında yeni baskısı ya
pılınış ve bu defa eserde, şairin �Bataklık Güneşleri• adı 
altında topladığı, daha önce çeşitli dergilerde çıkmış şiir
leri de yer almıştır .. 

1934'te «Yayla Dumanı» adlı ikinci şiir kitabı ya
yımlanır. Bu kitabın 1945'te yapılan ikinci baskısına şai
riiı öteki kitaplarından derlediği seçme şiirleri de ilave 
edilir. 

1'.3' 



Yüksek tahsilinin ilk yılında , Ömer Bedrettin'in çok 
sevdiği babası ölür. Eğitimi süresince her yıl tatillerini 
annesinin yanında geçirir ve masraflarını çıkarmak için, 
tütün kalemi memuru olarak köyleri dolaşır. Bu faaliyet
lerinin kendisiI).e tabiatı, köyleri ve köylüyü tanıttığından 
ve içindeki «Şiir hevesini» canlandırdığından söz eder: 
«Duygularımı köy odalarında, çam ve meş� diplerinde 
yazmaya çalışıyordum» dediği ibu yazılarını, yani şiirleri
ni Milli Mecmua ve Türk Yurdu'nda yayımlar Kendisine 
olan güveni artmıştır. Bu arada Fransızca öğrenmeye ağır
lık verir. Fransız ve dünya edebiyatının belli ibaş
lı eserlerini okur. Bir taraftan yazar. Öyleki , biraz erken 
olmakla .birlikte, 1926 yılında «Deniz Sarhoşları» adlı ilk 
şiir kita'bını yayımlar . Bu eserden «beni teşvik edecek ka
dar iyi karşılandı» diye bahseden Ömer Bedrettin, bu ta
rihlerde çıkmaya başlayan ve bütün Türk milliyetçilerini 
toplaya�1 Hayat mecmuas ında şiirlerini yayımlar . Bu der
giye daha sonraları, muntazaman şiir verdiği Varlık ve 
Ülkü dergileri de eklenecektir. '.Ayr ıca, imzasına, Oluş; 
Muhit, Milli Moomua gföıi dergilerde de rastanır (2). 

Kendi ifadesiyle, iyi aihlaklı bir adam olan babası ile 
çok hasas ıbir kadın olan annesinin bütün iyi özelliklerini 
�ahsında birleştirmiş olduğu, hakkındaki yazılarda belir
tilmiştir ( 3). 

1940'da üçüncü kitabı «Sarıkız Mermerleri»ni ya
yımlar. Kitabın fbu adı taşıyan bölümünde, şairin Edre
mit'te ölen ve Sankız'a gömülen küçük kızı için yazdığı 
içil şiirler vardır. Bu kitapta önceki -iki kitabından seç
tiği bazı şiirler de yer almaktadır. 

Ömer Bedrettin Uşaklı, Mehmet Behçet YazarJa 
gönderdiği 18 Şubat 1938 tarihli mektubunda, «yakında 

C2l Prof. İnci Englnün, Ömer Bedreitin Uşaklı, Türk Dili, Nisan 
1986, sayı 412, 

C3l ômer.�ttin:JJşaldı_ .()ldü; Ulus, 25 Şubat 1946. 
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bir rqmanının çıkacağını bildirmesine rağmen bu· .roma

nın çıktığına dair bir kayıt göriilememiştir (4). 
Ömer Bedrettin'in şiirlerinin temaları çok çeşitli

değildir. Bu konuda ·Prof. İnci Enginün şöyle diyor : 
«Ömer \Bedrettin'in şiirlerini, işledikleri temalar ba

kımından üç ana grupta toplayabiliriz : 
1. Deniz He ·ilgili, biraz başıboş hayallerin hakim ol

<luğu şiirler. Deniz onda ka)'lbolrna, uz�klaşma, saadet 
adeta Haşim'in C<O belde»sini karşılar. Hele «Ufuk hasreti» 
şiirinde, «Çoruh Akşamlan»nda memleket peyzajını an
latırken, ufku daraltan, ovasız, sarp dağların kendisini 
nasıl sıktığı ve denizi özlediğini göriirüz. 

Aslında dağ bir bakıma deniz ve geniş ovalarla bir 
tezat yaratmaktadır. Şairinin uzaktan seyrettiği «Munzur 
Dağları » ona uçma; 'yükselme arzusunu verir : 

Ovada kızıl bir granit seli, 
Bir heykel uzaktan Munzur dağlan! 
Sanki bfr canavar, hançer pençelt, 
Göklere \Sıçrayan Munzur dağlan! 
Kopuyor boynunda her kızıl şimşek, 
Gürleyen sesinden gökler çökecek; . 

Gerilmiş· sırtında kar benek benek; 
· ·' · 

Kükremiş bir kaplan Munzur dağları . .  

2. Ailesi ft;rtleriyle ilgili, ·kısmen biyografik şiirler. 
Bunlarda anne�!, 'babası, küçük yaşta ölen kızı ve kendi
sinin bunlar karşısı:n,daki duygulan \Ve ıstırabı ;yer alır. 
Sevgili için yazılan şiirlerin sayısı pek azdır. Bu.nu da 
mazbut bir aile 

·
babası olması ile açıklayabiliriz. 

3. ıvt;emle��t �ğrafyas� ve memlek�t iu'sanının �ş
lendiği şiirler. Şirl.erinden yaptığı son derlemeyi «Yayla 
Dumanı» adı altında yayimlaması, onun· son tercihleri
ni de göstermiş olur. 

•I 

Hl Ali Gündüz <Gündüz A:kınell, «Ya.Yla Dumanı· Ülkü, C. 9 
nu. 98, ı6 Ekim 945. 
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Bu memleket coğrafyası, yant ,vatan birlirini takip 
eden bü)iik savaşların sonunda verilen milli mücadele ile 
lwrtanlımştır. Bu ülkeyi kurtaran Mehmetçik, onun sev
gilisi, ailesi ve büyük kuı·tancı Önder şiirlerinde yer alır�. 

Deminki kasırga sen miydin atlı 
mısra1 ile. başl.ayan «Kahraman Bir Atlı»ya şiiri, 

İstiklal cenginin .büyük zaferi 
Bir kızıl yadigAr alkşamlannda 

m�sralarıyla biten,
. 
şairin doğduğu şehir 1ıakkında yazdığı 

«Uşak iÇin»de, bir zamanlar herkesin. �erindeki «Zafer 
Yolcusu» şiirleripde milli mücadelemizden akisler bulu
nur. «Ülkü Tanrımıza» adlı şiirinde Atatürk, «Akdeniz'e 
Doğru» ·Şiirinde ise Önder ile mille� bir arada tasvir edil
miştir: 

16 

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti... 
Sakarya' dan /SU içen o ç�lik süngülerle, 
Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avl.ıç erle 
«Hedef Akdeniz, asker!..» diyen parmağa koştuk; 
Zafer baıhçelerinden gül koparmağa koştuk ... 
yol gösterdi göklerden bize rbinlerce yıldız, 
Kıpkızıl ufuklardan taştı al ıbayrağımız; 
Koştuk arslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, 
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa ... 
Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı, 
Hürriyete susamış .yanık bağrımız kanlı; 
Çılgınca atılarak şanlı Dumlupınar'a 
Süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara ... 
Sakarya' dan !SU içen o çelik süngülerle, 
Yuvalan dağılmış yılmaz bir avuç erle 
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle" kalbimize yazdık cumhuriyeti.. .. 



Tarihi şahıslardan .. Ömer Bedrettin, Atatürk'ün dı
şında sadece Barbaros Hayrettin için uzun bir şiir yazmış
tır. Bunu da omüi ·deniz sevgisi ve hasretine baglamak, sa
nırım, yerinde olur. Barbaros'un heykeli ile tarihi mace
rasını birleştiren, Barbaros adının uyandırdığı çağnşım
Ian dle getiren şair, şu dilediğini de an·madan·edemez: 

Koca Barbaros'um, yaşamak isterdim deminde! ... 
Seni görmek için, fetihler görniek iÇin ... 
Cenk edip deniz safası görmek için .. .' 

Koca Barbaros'um, yaşamak isterdim deminde! 
Bir levent olmak isterdim geminde!... (5) 

«Mektepten memlekete» diye özetlenen ilkeler top-
lamı, edebiyatı İstanbul dışına taşırmak, halkımızın ve 
tarihimizin gerçeklerini yansıtmak, yazı ıdili yerine konuş
ma dilinin canlılığını koymak, milli !edebiyat ögelerinin 
geleneğinden yararlanmak, Türkçeyi hiç bir şekil gereğine 
feda etmemek bilincine varmak, Cumhuriyet yönetiminin 
halkçılığına ve ülkücülüğüne katılmak demektir. Artık 
kendileri �adolu'da görevler alan sanatçılarımız, coğraf
yamızın özel nitelikleri içinde daıha başka türlü duygulan
maktadırlar. 

Yüzyılın rbaşında doğanların kuşağından olan Ömer 
Bedrettin de, bu ıilkelerin bileşim noktalarında şiir yaz
ma işine başlamıştır. 40 yaşına kadar kaymakam olarak 
dolaştığı Anadolu' dan hece geleneğine uygun başarılı şiir
lerle dönmüştür. 

Pürüzsüz bir Türkçe, halk edebiyatının rzengin. pına
rından yararlanılarak geliştirilmiş bir ifade şekli ve konu
sunü ·sadece bu memleketin toprağından, insanlarından 
ve özlemlerinden alan şiirlerdir bunlar. 

C5l Prof. İnci Enginün, Ô. B. Uşıııklı, Türk Dili, Sayı 412, Nisaıo 
1986 



HARMAN 

Yeşil (bahçelerden güneşe doğru, 
Rüzgar gibi geçti tanrım o. rüzgar!. 
Ruhum karanlıkta ateşe doğru; 
Göz bebeklerime değdi iilk bahar, 
Rüzgar gibi geçti tanrun o, nragarl 

İçimden rengarenk kuşlar uçacak, 
Rüzgar gibi geçti tanrım o, l"Wgar! 
İnce dudaklarda bir damla şafak; 
Ceylanca pir bakış ve siyah saçlar, 
Rüzgar g�bi geçti tanrım :o, rüzgar! 

Gül bahçelerinden esti bu rüzgar, 
Burca burca uçtu denizlerimden .. 
Bir aşk türıküsünden :sesti bu rüzgar; 
Dalga dalga geçti denizlerimden .. 
Burca burca uçtu denizlerimden .. 

Yarın esmez olur bu ince rüzgar, 
Savrul, ıdağ köyümün altun harmanı!.. 
Orpersin nehirler ve uçurumlar; 
Dursun bir baharcık ölüm kervanı!.. 
Savrul ey ömrümün ateş harmanı! 

Onun şiirleri, pastoral şiir türüne pek uymaıyan, 
daha !çok memleket şiiri olarak !nitelendirebileceğimiz 
türden şiirlerdir. (Tabiat, içindeki insanın iç hayatı, se
vinçleri ve hüzünleri ile belirir onun ;mısralarında.) Bu 
bir yakınlaşmadır. İnsan onun şiirleriyle kaderin ne ol
duğu,nu tanı:r .. Taıbiatın bizi küçük düşüren .v e  eriten kuv
vetini hisseder. \Bu arada, tabiat, renk, ışık ve insanın 
hayata atılışının sergilendiğini de görürüz .. Q.-şaklı'Qın şii
rine giren her yurt parçası, ister övülsün,. ister yerlisin 
bize -daima .. yakın düşer. «Munzur Dağlan» ve «Bursa' da 
Akşam» şiirlerinde olduğu gibi : 
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MUNZUR DAGLARI 

Ovada kızıl bir ıgranit seli 
Ufukta bir heykel bu ınur dağları 
Gülleri taş oyma :kartal bü1bülü 
Mavi şafakların billur 'dağları. 

BURSA'DA AKŞAM 

Bugün de :sonbahardan süzülüp doğdu akşam 
Dağların yere indi koyu serin gölgesi 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam 
Düştü ye�il ovaya kubbelerin gölgesi 

Ömer Bedrettin, Kaymakamlığı sırasında gezdiği 
yurt köşelerine hayran kalmıştır. «Bursa'da Akşam», 
«Uşak İçin», «Irmakta Akşam», «Munzur Dağları», «Ço
ruh Akşamları», «Anadolu 

·
Hasreti» gibi şiirler bu hay

ranlığın ifadesi ve ürünleridir. 

Uşaklı'nın içine kapanık duyarlığını, babasının. 
annesinin ve çocuğunun ölümü, ufuk ve deniz özlemi, gur
bet tedirginlikleri beslemiştir. O, Necip ·Fazıl'ı Cahit �ıt
kı'ya bağlayan yıllar içinde kendisini ilzüntü ve özlemlere 
kaptırmış içli ve duygulu bir şairdir. Babasının ölümü 
üzerine yazdığı «GuJ.ibetten Sılaya Giderken» adlı şiirinde 
şöyle seslenir : 

Ecelin kanlı yüzü sırıtıyor başımda 
Bilmiyorum varlığım alevden bir gölge mi 
Niçin sürükler beni biliyorum bu gemi 

Dumanlı bir hatıra titriyor gözyaşımda 
Haykırıyor gönlümde engin denizler dağlar 
Gidip de gelmemek var gelip de görmemek var 
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Onun şirlerinde deniz, deniz özlemi baş köşeyi işgal 
eder. İlk kitabının ve bu kitabın ilk şiirinin adı «Deniz 
Şarih.oşlan»dır : 

Köpükten /omuzları birbirine dayanmış 

Yüksek mağrur başlan akşam rengiyle yanmış 

Sahile koşuyorlar bak deniz sarhöşlan 

«Deniz Hasreti», «Bir Gün», «Denizde Akşam», «Deniz 
Kızı», «Deniz Garibi», gibi şiirlerinde de hep mavi sula
rın sevgi ve özlemini dile getirmektedir. 

Uşaklı'da temiz, masum ve içli aşk şiirlerine de rast
layabiliriz. «Sevgilime» şiirinde şöyle seslenir: 

Yolunda gençliğim sönse de yine 

İçimde kız senin aşkın var yeter 

Baygınlı:k çöksün de kirpiklerine 

O kumral saçlarla beni sar yeter 

Çeşitli temalara el atmamakla beraber, Uşaklı'nın 
-şiiri bizi, al ipekten Bursa akşamlarından alıp, Kütahya' 
nın kiraz bayramına götürür. Uşak'ta halı dokuyan kız, 
Antalya'mn talhtacı güzelleri, tütün işçileri, onun mısrala
rında ard niyetsiz, yapmacıksız bütün saflıkları ve gerçek 
görünümleriyle yer alır. 

Şiirlerinin büyük bir kısmı dostlarına veya sanatçı
lara idıaf edilmiş bulunuyor. Ayrıca onun şiiI'lerindeki 
ünlem bolluğu. da dikkati çekmektedir. 

. . . 

ômer Bedrettin Uşaklı'nın şiirlerinden 10 tanesi çe
şitli bestekarlar tarafından çeşitli makamlarda bestelen
miş olup hal.enı radyo ve televizyonda. çalınıp· okunmakta
dır. Bu şiirlerin bestecileri ve makamları ·şöyledir: 
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Bir Dağ Perisine (Ufuklara yaslanmış) 
Kaptan Zade Ali Rıza bey- Hicaz 

Yıldızların Altında (Benim .gönlüm sarhoştur) 
Kaptan Zade Ali Rıza bey- Nihavent 

Vurgunum ( Seni andıkça) 
Kaptan Zade Ali Rıza bey- Segah 

Akşam Misaıfiri (Kapıldım gidiyorum) 
Kaptan Zade Ali Rıza bey - Hüzzam 

Niye Bensiz (Anlat bana gül bahçesi) 
İsak Varan - Hüzzam 
Akın Özkan - Hicaz 
Hafız Yaşar Okur-Hüzzam 
Erdoğan Berker-Rast 

Efenin Bayramı (Eğilmez başın gibi) 
Kaptan Zade Alı:i Rıza bey-Hicaz 
Faihri Kopuz - Hicaz 

Efenin Müjdesi ( Çoıban yıldızı gibi ) 
Kaptan Zade Ali Rıza bey-Acem Aşiran 
Fahri Kopuz - Hüseyni 

Son Dilek (Aşıkım dağlara kurulu ta!htım) 
Kaptan Zade Ali Rıza ibey - Hicaz 
Cevdet Çağla - Nihavent 
Fa!hri Kopuz - Rast 

S,eıvgilime (Yolunda gençliğim) 

Ali Ulvi Haradan - Karciğar 
Gel Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda 

. Kaptan Zade Ali. Rıza ıbey- Segah 

ı: • Ömer Bedrettin Uşakiı'nın şiirleri hakkında çeşitlr 
ve çelişkili hükümiere rasthyoruz. Orhan Burian, «Müta
rekeden Sonra�iler» adlı antolojişinde· şöyle demektedir: 
«Ömer Bedrettin, Orhan" Seyfi. sadeliğinden· ·baŞlayıp Allı-
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met _Haşim derinliğine doğru ilerleyen bir şairdir. Gezdiği 
yurt köşelerini parlak renkli ·küçük birer ta:blosunu şiir 
halinde vermektedir. Geniş ufuklara.ve de:riize olan özle:. 
mi bazan etkili bir güzellik alabilmektedir. Bununla bera
ber, şiirleri tema bakımından � çeşitlidir» (5). 

Profesör Mehmet Kapları. «Cumhuriyet Devri Türk 
Şiiri» adlı eserinde Uşaklı için şunları söylüyor : 

«Ömer Bedrettin Uşaklı da Cumhuriyet devrinde 
Haşim'in tesiri altında kalmış ve hece vezniyle empres
yonist ve sembolik şiirler yazmış şairlerdendir. «Yayla 
Dumanı» (1934) adlı kitabında o, bu duyuş tarzını Ana
dolu peyzajına tatbik ederek «memleketçi şiir» ceryanı 
ile semlbolizm arasında, Tanpınar'ın «Bursa' da Zaman» 
şiirinden önce, bir terkip yaprtıağa çalışır, fakat gerek 
«Deniz Sarhoşları» nda olduğu gibi gayri muayyen bir ta
biat manzarasından hareket eden manzumelerinde, ge
rekse «Bursa'tla Akşam» gibi, belli bir mekanı tasvir eden 
şiirlerinde, Tanpınar'ın ulaştığı başarıya yetişemez. Bu
nun sebebi Ali Mümtaz Arolat ve Salih Zeki Aktay gilbi 
onun da daha ziyade imajın sathında kalışı, sembollerle 
beşeri duygular arasında hakiki bir münasebet kuramayı
şıdır. 

O, «Deniz Sarhoşlan»nda insanlığın en eski çağları
na has gayrı muayyen bir dinin vahşi mitleı�ne gidiyor. 
«Deniz Sarhoşlan»nda insan yoktur. Onun şiid insanı de
rinden kavrayan halis bir şiir olmaktan ziyade bir hayal 
ve kelime oyunu seviyesindedir» (7). 

Yahya Kemal Beyatlı bir yazısında Uşaklı için şöyle 
der: «Vatan kainatımızı bir renk·ve ahenk halinde temiz 
kalbinde terennüm eden şairlerimizdendir.» 

J 

(6) Orhan :Şurla.n, Müterekeden .Sonrakiler, 1938, s. 127 
C7l PrOf. M: *�· ·ertrhhuttyeıt 'uevriLFÜ:rk1:Şlı.1iT'i,'''1.'973, s: 43 
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Baki Süha Ediboğlu, 19W'te yayımlanan. «Bizim 
Kuşak ve Ötekiler» adlı kitabında, Ömer Bedrettin için 
şunları söylüyor : «Arkasınıda hızlı gelişen, gerçek şiiri 
şah damarından ya:kalıyan bir Cahit Sıtkı, bir Aflmet Mu
hip, bir Fazıl Hüsnü kuşağının genç nefesleri yanında 
unutulmaktan kurtulamadı» (8). 

Selaıhattin Batu, onun şiir sanatında tam olgunluğu
na ulaşmadığına inanır : «Ömer Bedrettin güç şartlar için-

. de yetişmiş, hayatta bir ıhayli ıstırap çekmiş, temiz yürek
li bir insan, içli bir şairdi. Daha çok gençti ve ben, onun 
henüz kendi hudutlarına varmamış oMuğuna kani idim. 
«Yayla Dumanı»nda topladığı şiirler içinde son yazmış ol
duğu «Son Şehir» bunun delilidir. Bu şiiriyle Ömer Bed
rettin, o güne kaıdar varmış olduğu merhaleleri birden aş
mıştı. Son sözünü henüz söylememiş, imkanlarını tüket
memiş' belki de 1 rsiyetinden getirdiği hakiki ((ben 'i tam 
manasıyla bulamamıştı. Yaşasaydı çok daha güzel eserler 
yaratacağına emindim» (9). 

' Ömer Beıdrettin Uşa:klı, ölümünden iki yıl önce Var
lık dergisinin açtığı bir ankete verdiği cevap, memleketçi 
bir şaiıjn edebiyat lhakkındaki son düşüncelerini ortaya 
koymaktadır : 

«Edebiyat, dil sanatında hayatın görüşü demek ol
duğuna göre onun da insan gilbi lbir muhiti, bir iklimi. 
vandır. Bugün biz, siyasi ve içtimai bütün bir fikir siste
miyle nasıl önümüze doğru yönelmiş bulunuyorsak, ede
biyatımız da elbet bu yönelişin bir ifadesi olacaktır. 

Eskiden tezyif manasına gelen ·«Türk» kelimesinin 
bu mana ifasından kurtuluşu gibi, «millet» kelimesi cie 
Osmanlı İmparatorluğunun şahsiyetsizliği, -renksizliği 

CaJ· Baki Süha Edi.boğlu, Bizim Kuşak ,;.e -ôt�kiler, ı970, s. 146: 
C9l Prof. Selahattin Batu. Ulus, 25 Ekim 194'5 :' · 



karşısında yükselen fikir kalesinin bayrağı olarak ihtiyaç
tan doğma bir kelimedir. Bence bu kelime, bizde , yalnıZ' 
milli ve mahalli hususiyetleri aksettiren bir cemiyetin de
ğil; aynı zamanda nasyonalist- bir edebiyatın vasfidır. · 

«Kuvayı Milliye, » . «Milli Mücapeie·� terkipleri .. hayat
ta niçin ve hangi ihtiyaçtan doğmuşsa "Milli Edeıbiyatı> 
terkibinin «Milli» kelimesi de sanatta aynı ihtiyaçtan doğ
muş ve ruh istiklaline kavuşmanın bir remzi olmuştur. 

Ne acı bir tecellidir .ki, duyti.ş ve göıi.işü.müzü d� çok 
defa Fransa'dan almağa çalışmış olan bazı taklit müptela
ları, bize mahsus hayat oluşlarının bile arda aynını araya-

· 

rak «Fransa'da milli tabiri yok ya» 
·
diye hayretle bakıyor

lar. Bu gibilere sorarsanız,
· 

her Türk'ün eseri millidir, o 

kadar ki, bunlar, kozmopolit edebiyatı da milli adederler; 
şiirde ve romanda memleketten bahsetseniz, derhal Pierie 
Loti'nin İstanbul'da yazdığı eserin Fransız olduğunu söy
leyerek konunun ehemmiyeti olmadığına dair basma kalıp. 

ve aşırma fikirlerini ortaya .dökerler. Hemen hemen bir 
Türk'ün Frarisızca yazacağı eserin de milli olacağım idcHa 
etmeğe hazırdır1ar. 

«Milli Edebiyat» bizde işte bu tüdü münevverler ol
duğu için vardır ve daha sağlam bir şahsiyet içinde mem
lekete dönerek Türk ediplerinin (mektepten memlekete) 
gelmelerini ve memleketi (Türk edebiyatının çerçeıvesi) 
haline getirmelerini söyleyen büyük ve örnek üstatları
mız .eksik değildir. 

Memleket kelimesini milliden daha vazıh bularak di-'. 
yeceğim ki, memleket edeıbiyatı ne alafranga duyuşun ve 
edanın, ne sıkıla sıkıla ancak posas

·
ı kalmış yerlere ait ku

ru hayat klişelerinin edebiyatıdır ve her konu bahsinde 
Pierre Loti'yi örnek veren geniş mezhepli edebiyatı, ne de 
bize yabancı ideolojilerin .. si:Qsi ya çla. açı k propaganda 
edebiyatıdır. 

24 



Memleket edebiyatı , en ferdi ve en hür mahsulleri
ne k21'dar bu toprağın ve bu milletin katıksız edebiyatı, 
yurdun en Mi.yük parçasıyla Anadolu'nun bugünkü söyle
yen halis ve yeni şiiri, Anadolu'nun gerçek romanı ve ti
yatrosu, kısaca yeni ve yerli bir edebiyattır. 

Memleketi hemen hiç tanımadıkları için, onu akset
tiren eserler 'Vermedikleri için memleket edebiyatını kö
tüleyenil'r, mesela iyi yahut kötü şiirden bahsedecek yer
de, memleket şiirini vatan ve milletten Ayşe ve Fatına'dan 
bahseden değersiz eserlerin edebiyat yalhut halk edebiya
tının öylece tekran gibi göstermek isteyenler bir gün an
cak gerçek memleket edeıbiyatıyla milletlerarası bir mev
ki kazandığımızı göreceklerdir» (1°). 

Kısa 9mründ� sadec�-. şiiı;iın. rüzgarında esip savrul
muş bu ince şair hakkında etraflı ve yeterli 1bir- değerlen
dirme yapılmadığı '\'e Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Türk 
şiirinde h;:ıkettiği }ere oturtulmadığı kanaatindeyiz. 

Cıol Varlık. nu. 256-257, 1-15 Mart 944 s. 269-270 
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ŞiiRLERiNDEN SEÇMELER 

DENİZ SARHOŞLARI 

- Cenap Mu!ıittin'e-

Köpükten omuzları birbirine dayanmış, 
Yüksek, mağrur başları akşam rengile yanmış, 
Sahile koşuyorlar bak deniz sa:ııhoşları!. .. 

Bazan yırtık yelkenli bi:ıı sandala çarparak, 
Bazan ufkun kıpkızıl şarabına taparak 
Gitgide coşuyorlar bak deniz sarıhoşları ... 

Rüzgarların ıslığı en yakın yoldaşları ... 
Yıllarca dövünerek içi yenmiş taşları 
Bir anda parçalayıp doyacak bu sarhoşlar ... 

Çılgın gönüllerinde aşkın en büyük kini, 
Yosunlu kayaların o yeşil gözlerini 
Deli aşıklar gibi oyacak bu sarhoşlar. 



DENİZ GARİBİ : 

Bembeyaz bulutlı:ırı'ri ördüğü· şel�leden 
Günün kızıl ufukt�n 'ğördü.ğü şelaleden 
Köpükler dağıhybr:�avileşen dağlara . 

. .  

«Ah deniz» diyen, -göplü.m şanki deniz garibi, 
Kanadı parçalaı;m:ıış. bi.r. yorgun martı gibi 
Uçuyor dalgaları andıran şen dağlara .. 
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YILLARIN DİRİLİŞİ 

Bir gemi özlüyorum 
Düğüm düğüm zinciri 
Köhne küpeşteleri 
İçimde şiir olmuş; 
O güzel yolcusundan, 
O deniz kokusundan 
Köpüklerine kadar 
Garip ruhuma dolmuş 
Bir gemi özlüyorum .. 

Dumanı, ocağımın 
Dumanı kadar sıcak; 
Işığı gözlerimde 
Yıllarca parlıyacak 
Rüzgar dolu bir gemi.. 

Bir rıhtım özlüyorum .. 
Her yanı yosun tutmuş; 
Küf kokan taşlarında 
Gemiciler uyutmuş 
Bir rıhtım özlüyorum . . 

Gurbet adımlarile; 
Bir hasret rüzgarile. 
İçin için çürümüş; 
Deniz kokan taşında 
Güzel bir kız yürümüş; 
Esrar dolu bir rıhtım, 
Gurbet yo]u bir rıhtım .. 



O rıhtım ki üstünde, 
Güneş dolu bir günde, 
Durup mendil salladım ... 
Gözlerim yaşarmadan 
Üzerinde ağladım ... 

Gemi, deniz ve rıhtım; 
Aşkım ve göz yaşlarım 
Bunların mahşerinde ... 

Bunların ma:hşerin�e. 
Yanarak özlüyo:rum 
Kaybolan dhanlan ... 
Geri dönmez anlari ... 

O anlar ki içinde 
Yerler, gökler birleşir ... 
O anlar ki içinde 
Zulümler şiirleşir, 
Ölümler şiirl�İr ... 
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DENİZ HASRETİ 

Gözümde bir damlaı su denii· �lup taşıyor, 
Çöllerde kalmış gibr yanıyor, ·yanıyorum. 
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor, 
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. 

Nasıl yaşıyacağım ey deniz senden uzak! 
Yanup sönüyor gibi gözlerimde fenerin? 
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak, 
Altundan çivilerle çakılmış gemilerin? 

Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüııgarı, 
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil.. 
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları; 
Ufkundan yükselmiyen güneşler güneş değil! 

Bir gün nehirler gibi çağlıyarak derinden 
Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? 
Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım, 
Elma bahçelerinden, fındık baıhçelerinden? .. 



BİR TAHASSÜR 

Ömrümün kanlı maceralarına 
Seneler sanki bir ·siyaıh perde .. 
Susadım aşkın ince rüzgarına, 
Gözü var gönlümün o gözlerde .. . 

Sanki derman belalı can yakışı 
Hasta ruhumda sızlayan derde. 
Benim olsaydı ah her ba:kışı, 
Gözü var gönlümün o gözl1erde ... 
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BİR GÜN 

Işık dolu gözlerim iki deniz damlası 
Bu iki damla bir gün denize karışacak; 
Enginler gönlümün gurbeti ve sılası, 
Mor girdaplar canıma can katan birer kaynak 
Göz bebeklerin bir güıı denize karışacak .. 

, . ·. 

·sonsuz ufka bakarak can verdiğim engine, 
Akseden ay parçası bir mezar taşı olsun, 
Duymasın öldüğümü annem, kardeşim bile, 
Gökten akan yıldızlar bana göz yaşı olsun, 
Akseden ay parçası bir mezar taşı olsun; 

İstemem gözlerime toprak dolmasın benim, 
Fırtınalar ruhuma haykırsın uzun uzun... · 
Dalgaların altında kapansın .kirpiklerim . • 
Kaybolan me:larımın çimeni vahşi yosun; 
Solmıyan- çiçeği de beyaz köpükler olsu9 . .  



MEKTUP BEKLERKEN 

Gurbette kaldı yarim, 
Çekmek zor bu acıyı. 
Dumanlı bakışlarım 
Arıyor postacıyı. .  

Gün batmış her yer ıssız, 
Ufuktan sis taşıyor . . .  
Tenha yollarda yalnız 
Hasretim dolaşıyor . . .  

3.l 
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YAYLA DUMANI 

Gümüş bir dumanla 'kapandı her yer, 
Yer ve gök .bu akşam yayla dumanı; 
Sürüler, çemenler, sarı çiçekler 
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı! 

Ben de duman olsam senin yerine, 
Dağılsam dağların şu mahşerine; 
Güzelin saçına vıe gözlerine 
Ben girsem, ben dolsam yayla dumanı! . 

-

Beni içerine aldın ağ gibi, 
Doldun gözlerime bir rüya gibi. 
Ben de güneş gibi, yüce dağ 'gibi 
İçinde kaybolsam yayla dwnanı ! . 



BİR HANÇER İSTİYORUM 

Aylar var ki, ey Tanrım, görünmez oldu yüzüm, 
Dor atlı yaylıların süslü aynalarında ... 
Aylar var ki hastayım, Aylar var ki öksüzüm .. 

Dağlar önümde boy boy, güneş gözümde tel tel; 
At üstünde söylenen şiirler kadar güzel, 
Türküler yakılacak ölümler istiyorum. 

Bayburd'un kalesinden sakatlar geçmez elbet; 
Çoruh'un sularından hastalar içmez elbet, 
Yiğitce saplanacak bir hançer istiyorum 

35 



36 

ÇAGLIYAN 

Parıldayan billıir köpük sütunlarıyla, 
Baş döndüren gür sesiyle coşup taşarak 
Yatağından uçuruma atlıyor ırmak . .  

Korku sinmiş etraftaki her yeşil dala, 
Canlı, cansız, yılmış gibi çılgın ırmaktan, 
Yaprakcık]ar çekiniyor kımıldamaktan. 

Issız, harap bir değirmen çökmüş kenarda, 
Kanlı gözler gibi dönen şu girdaplarda 
Coşkun, engin denizlerin tehassürü var ... 

Yalnız bu ses dolaşıyor sanki rüzgarda, 
Bu çığlıkta kayboluyor bülbülün sesi; 
Yalnız bir ses : çağlıyanın gürüldemesi ! 

Bu gürleyiş bir derenin neş'esi değil; 
Yeşil limon bahçeleri bu sesle uyur, 
Dağ başında, düz ovada bu ses duyulur. 

Yalnız gezen kaplanların gür sesi değil; 
Durgun, tatlı bir ahengin çıldırması bu! .. 

Buzlu yayla sularının korkunç yası bu! . . 



O SES 

Ötün kuşlar, esin rüzgarlar esin, 
Aksi bende ( baba! ) diyen her sesin ... 
Gözlerim sönsün 'ki çocuk görmesin; 
Görmesin beşikleı:- ve salıncaklar ... 

Göz yaşım başında kaynak olsaydı; 
Kalbim, fidanına yaprak olsaydı; 
Seninle birlikte toprak olsaydı, 
Baharlar, meyveler ve oyuncaklar .. 

İstiyorum ki o ses (baba!) desin, 
Yeniden dirilip ruhum titresin. 
İstiyorum ki o ses (baba! ) desin, 
Mes'ut penceremden görsün şafaklar .. 

Gönül yine mezar istiyor, mezar! 
Çocuksuz ovalar, çocuksuz bağlar! 
Çocuk şarkıları duyulmaz dağlar! 
Çocuk arabası geçmez sokaklar!.. 
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MUNZUR DA<iLARI 

Ovada kızıl bir granit seli, 
Ufukta ,bir heykel bu nur dağları ! 
Gülleri taş oyma, kartal bülbülü, 
Mavi şafakların billur dağları! .  . .  

Kopuyor boynunda her kızıl şimşek, 
Gürleyen sesinden gökler çökecek; 
Gerilmiş sırtında kar benek benek, 
Ateşten bir kaplan Munzur dağları 



YILDIZLARIN ALTINDA 

Benim gönlüm sarhoştur 
Yıldızların altında. 
Sevişmek ah ne hoştur, 
Yıldızların altında! .. 

Sular rüzgan dinler, 
Aşı·klar hep serinler, 
Çoban yolları inler 
Yıldızların altında .. .  

Yanmam gönlüm yansa da, 
Ecel beni ansa da 
Gözlerim kapansa da 
Yıldızların altında ... 

Mavi nurdan bir ırmak, 
Gölgede bir salıncak, 
Bir de ikimiz kalsak 
Yıldızların altında ... 

Ne keder, ne yas olur : 
Çakıllar elmas olur : 
Bir kadeh bir tas olur 
Yıldızların altında . . .  

Ettiğim ah değildir, 
Bahtım siyah değildir. 
Buse günah değildir 
Yıldızların altında . . .  
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SON DİLEK 

Aşıkım, dağlara kurulu tahtım, 
Çobanlar bağrımı dağlar d.a geç�r. 
Günümü yıl eden şu kara bahtım 
Engin gurbetlerden çağlar da geçeı;-... 

Hasretle doldurur geçtiğim yeri 
Vahşi kuş sesleri, yaban güllerL 
Bazan Akpınara giden bir peri.. 
İnce yollarımı bağlar da geçer·: 
Örtse gözlerimi sonsuz biı:. diya.r 
Mezarım dağlara kalsa yadigar, 
Gönlümü çiğneyip geçen nazlı yar. 
Belki mezarımdan ağlar da geçer ... 



BİR HATIRA 

Dalgaların üstünde sallanan bir gemide 
Garip martılar gibi o gün nasıl kavuştuk, 
O gün nasıl unutup bir taze matemi de 
Mezardan saadetin ufkuna doğru uçtuk. 
Garip martılar gibi o gün nasıl kavuştuk? .. 

Gemiden ne sevimli görünüyordu her yer; 
Kalpler, ay ışığında ne tatlı gülüyordu; 
Beyaz mendiller gibi titrerken şelaleler 
Portakal bahçeleri nasıl küçülüyordu? .. 
Ruhlar, ay ışığında ne tatlı gülüyordu? .. 

Nerde o yüzümüze köpükler saçan deniz? . .  
Nerde şarkılarımın söylendiği gemiler? 
Mavi sular üstünde ne anlar geçirdik biz, 
O şen hatıraları seneler nasıl siler? 
Nerde şarkılarımin söylendiği gemiler? .. 
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SEVGİLİYE ÜÇ SUAL 

İnerken çiçekli bir uçuruma 
Gönül yoldaşından ayrılır mısın? 
Çıplak kollarına hasret boynuma 
Bir çılgın neşeyle sarılır mısın? . . .  

Gece bahçelerde kalma her zaman, 
Şen güneş yüzüne doğmadan uyan. 
Bir sabah rüyanı tamamlamadan 
Uykundan uyarsam darılır mısın? .. 



SILAYA GİDERKEN 

- Babamın ölümü için -

«Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var.• 
Diye ağladığın gün gözümde yandı anne. 
Öksüz gönlümde yine bir dert uyandı anne. 

Teselli edemiyor beni ne gül, ne bahar ..  
Şu öksüzlük acısı derin. .  çok derin anne, 
En sonra işte çıktı söylediklerin anne! 

Ecelin kanlı yüzü sırıtıyor başımda, 
Bilmiyorum varlığım alevden bir gölge mi? 
Niçin sürükler beni, bilmiyorum bu gemi. 

Dumanlı bir hatıra . titriyor gözyaşım4a, 
Haykırıyor gönliime engin denizler, dağlar : 
«Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var.» 
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IRMAKTA AKŞAM 

Söğütler arasından üç yelkenli geliyor, 
İnce direklerinde bayrak bayrak üstüne. 
Uzaktan kaptanların gür sesi yükseliyor; 
Çınarlardan düşüyor yaprak yaprak üstüne .. 

Minarenin gölgesi ırmakta ejder gibi 
Kızaran durgun sular parlıyan kevser gibi 
Biz iki sevdalıya «Haydi geçin» der gibi 
Altundan köprü kurmuş güneş ırma� üstüne. 



SARIKIZ MERMERIJERİ 

Afrodit, aşk tahtını kurmuş yüksek başında, 
Y a:kubun rüyasından sanki iz var taşında .. 
Şahikanda yaşamış efsane dünyaları, 
Senden birer parçaymış kainatın dağları .. 
Yalçın tepelerinde kartal saklı yuvalar, 
Eteğinde Aşil'den ses veren trovalar; 
Binbir çiçek açarken ormanlarında yer yer, 
Saçlarını tararmış körfezinde periler . . .  
Bahar, meşalelerle sende alkışlamrmış, 
Yapraklar solarken de başında ağlamrmış .. .  
Vıenüs, şen sahibinde yatarmış kumsallara, 
Her taşın bir taç gibi sunulmuş krallara . . .  

İlyad'ı çamlarının dibinde yazmış Homer, 
Lesbos'tan akşamları seyretmiş seni Bodler . . .  
Barbaros, Göklerinde tanımış ülkerini, 
Yeşil ormanlarında yapmış gemilerini... 
Sarıkızın derdile çatlamış kayaların, 
Sarıkızı anarak esiyormuş rüzgarın; 
Taşında ve suyunda ağlıyor onun sesi, 
Zümrüt tepelerinde türkmenlerin kabesi... 
Mağrur güzelliklerin ruhumda ve tenimde, 
Senin yüksek başından dileğim var benimde .. . 
Bir şey istemiyorum, ne çiçek, ne de çemen .. . 
Ne dağ çileklerinden, ne beyaz çam balından, 
Ne gemiler yapılan o kızıl çam dalından .. 
Ne ceylan, ne de ince türkmen dilberlerinden ... 
Bir parça istiyorum meşhur mermerlerinden ... 
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Ne üstüne destanlar, sevdalar yazmak için; 
Ne şekilsiz derdime bir şekil kazmak için 
Fiskıyeli havuzlar, heykeller kurmuyorum; 
Mermerinden saraylar yapıp oturmuyorum; 
Bir şelale parçası, bir kevser ister gibi, 
Onu çürütmiyecek bir cevher ister gibi; 
Bir parça istiyorum meşhur mermerlerinden ... 
Ne Ceylan, ne de ince türkmen dilberlerinden; 
Sarıkızın göz yaşı damlamış bir yerinden 
Bir parça istiyorum meşhur mermerlerinden . . . 
Toprağına gömdüğüm bir dağ sümbülü için, 
Eteğine' koyd1:1ğum bir küçük ölü için . . . .  



ÇORUH 

Kızıla boyanmış koynunda sular, 
Yandın mı bu gurbet elinde Çoruh? 
Bayburtlu Zihninin koşması mı var. 
Türküler söyliyen dilinde Çoruh? 

Ufkunda parlayan şafak olaydım, 
Denize döktüğün toprak olaydım, 
Ne olur bir sarı yaprak olaydım, 
Denize yollanan selinde Çorub! 

Ben burada tutamam artık gönlümü, 
Boş bir çardak gibi, ,gel yık gönlümü! 
Ben hurda tutamam artık gönlümü, 

Denize götürmek elinde Çoruh ...  
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ÇEŞMEMLE BAŞBAŞA 

Işıklardan korkarak ölen çocuğum gibi 
Geceleri bekliyor akmak için bu çeşme; 
(Baba, söndür ışığı ! )  diyen yavrucuğum gibi, 
Ruhuma sesleniyor derin derin bu çeşme .. 

Parlayan yıldızları görmeden akan çeşmeml 
O mavi gözler gibi görmeden bakan çeşmem 

Menenjitli bir çocuk odası sanki başım, 
Kemik penceresinde gecelerden örtüler .... 
Buralardan uçuyor ümidim birer birer, 
Bu meçhul karanlıktan dökülüyor göz yaşım, 

O altun saçlı yavru ölümü, sağını bilmem, 
Onun sesine benzer ıbir ses ver bana çeşmernt 

Küçükcük koğasını suyunla doldurmadan, 
Son bahar, yapraklan rüzgara savurmadan, 
Su verdiğin bahçede bir baharcık durmadan, 

Nasıl gitti babasız bilmediği bir yere ... 
Nasıl gitti o yavru kanştı ölülere ... 

O yayla rüzgannda büyümüş güzel çiçek, 
Isparta güllerinden kokulu o tomurcuk, 
Kim derdiki ansızın sararıp dökülecek?. 
Kim derdi ki koşarken düşecek bu yavrucak? .. . 

Çeşıiıem, onun mezan suyunun başında mı? 
O küçük ayakların izleri taşında mı? 

Çeşmem, sen de susmuştun (anne beni uyut! ). 
Diy•rek tanımadan etrafa baktığı gün . . .  
Yağmurun göz yaşımla beraber aktığı gün, 
Meyveler, hatıralar, sesler götürdü tabut . . .  



Altun saçlı o güzel ölüyü, sakın çeşmem, 
Bu ses veren suyunla sen mi yıkadm çeşmem. 

Saçları akşamlardan bir demet son ışıktı, 
Uzun k.i�ikli gözler, o donmuş menekşeler, 
«Uyumam; diymi baba» diyor gibi açıktı; 
Donup kalmıştı sanki yüzünde son neş'eler . . .  

Ona öldü demeye varmazken dilim çeşmem, 
Şimdi ağıtmı yazdı okşayan elim çeşmem ? .. 

O küçücük tabutu yağmurlarla ıslandı 
Sararmış yapraklara gizlendi kelebekler; 
Mini mini elleri beklerken solup yandı, 
Bahçemdeki çiçekler, ruhumdaki çiçekler ... 

Ondap. ayrı açacak güllere yazık çeşmem; 
Su verdiğiµ çiçekler kurusun artık çeşmem; 

Fidanın ve bülbülün fecirde ilk sesiydi. 
Yarım kelimelerle söylediği şarkılar .. .  
Rıihumun en sevdiği tatlı musikisiydi 
Ahengini seçerek söylediği şarkılar . .  

İşte yine o şarkı, biraz dur güzel çeşmem; 
Sonra karanlıklarda kaybolur güzel çeşmem; 

Bir damlacık şebnemi buza döndürmek için, 
Dağları donduracak tipiler verdi tanrım. 
İki mavi yıldızı yakıp söndürmek için 
Verdiği şimşeklıeri görse titrerdi tanrım! 

Karardımı ölmeden mavi gözlerdeki fer, 
Ölmeden tutuldumu o tatlı yarım diller ... 

Yıldırım değmiş gibi o ince, yeşil yaprak 
Sapsan uçup gitti yeşil zeytinliklerden .. 
Dünyanın havasında güneşten, nurdan uzak, 
Bir kanat ürperişi, bir sızı bırakarak, 
Sapsarı uçup gitti yeşil zeytinliklerden .. 

Erken solup sararmak yazık değilmi çeşmem, 
Şu zeytin yaprakları hala yeşil mi çeşmem? 
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ÇORUH AKŞAMLARI 

Her akşam kayboluyor Çoruh uçurumlarda; 
Kızıl bir damla güneş suyuna damlamadan; 
Sular bütün kan rengi akarken her pınarda 
Dağların boğuştuğu bu kayalık diyarda, 
Çoruh uyur suyuna bir ışık damlamadan .. 

Girdapların kararmış gözleri süzülünce 
Korkunç birer dev gibi sulara girer dağlar; 
Karlı dağlar ardından titrek bir ay gülünce 
Çoruh zincir içinde bir esir gibi ağlar. 
Korkunç birer dev gibi sulara girer dağlar .. 

Granit kayalara, akıntılara karşı, 
Çekilip itilerek bir kayık sürüklenir, 
Reisler bağrışır zalim rüzgara karşı, 
Girdaplarda bir kayık boşaltılır, yüklenir; 
Çekilip itilerek bir kayık sürüklenir. 

Her akşam kayboluyor Çoruh uçurumlarda; 
Kızıl bir damla güneş suyuna damlamadan; 
Sular bütün kan rengi akarken her pınarda, 
Dağların boğuştuğu bu kayalık diyarda 
Çoruh uyur suyuna bir ışık damlamadan .. 



ÇAGLAYANLARA 

Benim kanım da artık bir neş'e şelalesi 
Ben de mavi denize dökülmek istiyorum. 
Ruhumla konuşuyor sularınızın sesi 
Ben de sizinle akmak ve gülmek istiyorum. 
Ben de mavi denize dökülmek istiyorum. 

O deniz ki anlıyor gönlümün hasretinden, 
O deniz ki eşime beni kavuşturacak; 
O deniz ki üstünden yar gemisi geçerken, 
Dalgası ·k ırılacak, fırtınası duracak, 
O deniz ki eşime beni kavuşturacak .. 

Nasıl parlıyorsanız doğan güneşlerle siz; 
Altun bir güneş doğdu benim de içerime. 
Sıçrasın bırakın köpükleriniz, 
Ebedi sevincinden yaşaran gözlerime 
Altun bir güneş doğdu benim de içerime ... 

Nurdan sütunlar gibi sarkarak kayalardan 
Duııgun, mavi denize beraber dökülelim, 
Üzerinde bembeyaz yelkenliler dolaşan, 
Şen martılar uçuşan sahillerde gülelim, 
Durgun, mavi denize beraber dökülelim. 

Ey neş'e diyarının güzel çağlıyanlan, 
Bir kardeş gibi alın beni de aranıza; 
İşleyin ruhumdaki bu neş'eden baharı, 
Gemi ışıklanyle süslü hatıranıza 
Bir kardeş gibi alın beni de aram;za! .. 
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KİM BİLİR 

Güneşle beraber söndüğüın akşam 
Ağlıyacak hangi rüzgar, kim ,bilir? 
Mermer bir heykele döndüğüm akşam, 
Baş ucumda kimler yanar kim bilir? 

Her yanında yanık bülbüller öten 
Bahçelerden bir gün sessiz geçerken, 
Tabutumu yeşil dallar içinden 
Seyredecek hangi bahar kim bilir? . .  

«Nerde bizi candan seven o yolcu . . » 
«Niçin gitti başka: yerde uyudu? .. » 
Diyerek ruhuma çam kokusunu· 
Yollıyaca:k hangi dağlar kim bilir?. 

O yıl güllerimi kimler derecek? .. 

Bağım.da üzümler nasıl erecek? .• 
Bana en son yudum suyu verecek 
Hangi pınar, hangi pınar kim bilir. 



VURGUNUM 

Seni andıkça üzülsem de yine 
Vurgunum ben o siyaıh .gözlerine. 
Yananm süzme derinden derine, 
Vurgunum ben o siyah gözlerine .. .  

Yadın üstünde yanar her dileğim, 
Seni mümkün mü gönülden sileyim? 
Güzelim, gonca .gülüm, şen meleğim, 
Vurgunum ben. o siyah . gözlerine ... 
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NİYE BENSİZ 

Anlat bana, gül bahçesi gördün mü dikensiz? 
Gül renkli yüzün benli de göğsün niye bensiz? . . .  
Bir gizli ateş var, yakıyor gönlümü sensiz, 
Gül renkli yüzün benli de göğsün niye bensiz? 

Bahtım karadır, ben seni sevsem de sevilmem, 
Bir gün bile dertsiz kalarak gözyaşı silmem; 
Çoktan bilirim kahrını, l�kin şunu bilmem : 
Gül renkli yüzün benli de göğsün niye bensiz? . . 



AŞKIMIN KİNİ  

O çoşkun gençliğimi bütün yoluma verdim, 
Git, kanlı gözlerimde ateşlenmesin derdim .. 
İçimde şimdi sana bir fırtına var kinden, 
Hicran zamanlarında mesuttum şimdikinden .. .  

Şimdi harap gönlüme ne gelen var, ne giden, 
Şimdi öksüz ruhumda eser yok hiç sevgiden .. 
Gönlüm bahtımdan ölgün, ben gönlümden ölgünüm, 
Yakıyor, zehirliyor beni her geçen günüm .. 

Ruhum serinliyecek, hiç kalmıyacak tasam, 
O zalim yüreğini bir kere parçalasamı .. 
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KİRAZ BA YRAMl.ARI 

Çini kapılarından bahara giriyorum 
Şeftali çiçekleri yazma oylarında 
Gözlerimi içimden renge çeviriyorum 
Sırmalar ve yazmalar bir türkü rüzgarında 
Şeftali çiçekleri yazma oyalarında 

İnce kızlar işlesin dalları yaprakları 
Kızıl çiniden olsun akşamı çizen resim 
Gözüm gönlüm yuğursun masmavi toprakları 
Rüzgar gibi geçmesin bu türkü dolu mevsim 
Kızıl çiniden olsun akşamı çizen resim 

Çiniden kaselerde yeşil dallarda bayram 
Kınalı parmaklarda zümrütler ve yakutlar 
Ela gözlerde bayram güzel Hisarda bayram 
Kiraz bahçelerini bülbül mü gül mü kutlar 
Kınalı parmaklarda zümrütler ve yakutlar 



BEKLETME ""' 

Bekletme uzaklarda yakın gel , 
Bittim, bugün olmazsa, yann gel! 
Artık beni aldatnıa sakın, gel! .. 
Bittim, bugün olmazsa, yarın gel. 

Sevdamıza hicran yası katma, 
Her derdimi bir anda kanatma. 
Çarşambayı �erşenibeye atma 
Bittim, bugün o�m8:zsa, yarın gel!.. 
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NEFES 

- Aziz hemşerim B esim Atalay beyefendiye -

Ezelden çekilip aşk mabedine 
Vahdet peymanesi dermişiz gönül! 
İnceden inceye vakıfız dine 
Elest meclisinde ermişiz gönült. .  

Aldatıp o felek işvebazını. 
Binlerce afetin çektik nazını, 
En sonra �u kırık hicran sazını 
Bir melek saçıyla germişiz gönül! . .  

Aşdık da sayısız dağı, denizi 
Görmedik o yarin geçtiği izi. . .  
Hüsn ellerinde biz kendimizi 
Sevda hevesine vermişiz gönül ! . .  



GÜN BATMADAN 

Aylar var ki hasretiz hicranlı sonbahara, 
Aylar var ki uzağız o solgun a1kşamlardan. 
Gün batmadan kaçalım perişan diyarlara, 
Senin kumral saçların benim gönlüm perişan! .. 
Şehirden bıktı artık benliğim ey gonca gül, 
Düşman oldum şu kefen suratlı duvarlara. 
Sende perişan saçlar, bende perişan gönül, 
Gün batmadan kaçalım perişan diyarlara . . .  
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GURBET AKŞAMI 

- Faruk Nafiz beye -

Kızaran baygın ufuklarda güneş titrerken 
Geçti enginden akıp ince, kızıl bir yelken. 
Dalgalar yandı , gönül yandı, bulutlar yandı, 
Pembe vadiye inerken deli rüzgar yandı . .  
Yandı bir başka iniltiyle bu akşam baykuş, 
Yandı göklerde vatansız dolaşan bir sürü 'kuş . . .  
Güne hicranlı ufuklarda vedalar yandı, 
Sanki gurbet dolu gönlüm gibi dağlar yandı.. 
Ta uzaklarda iç!nden yanarak coştu kaval, 
Kim bilir, engine hasretle neden koştu kaval? 
Ah ne ses, ah n<'! yanış, sank: vuruldum çobana, 
Ah bu akşam, bu yanış gurbeti anlattı bana . . . 



GÖNÜL 

Yollar, geceler, pencereler bıktı sesinden, 
Ey dertli gönül ağlama, vazgeç hevesinden! . .  
Çılgınlara gelmez ki vefa ay perisinden ! 
Ey dertli gönül, ağlama vazgeç hevesinden ! . . 
Baykuş gibi sinmiş kanayan derdine hicran, 
Kabriyle bütün neşeni yakmış yine hicran. 
Hiç bitmesi yok, ben bile şaştım bu ne hicran, 
Ey dertli gönül ağlama, vazgeç hevesinden. 
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GÜZELLER BAHÇESİNİN HATIRASI 

Derinden kahkahaiar, 
Titrek hatıralar var 
Ağaçların sesinde; 
İnleyen rüzgar değil ; 
Her yaprak san'ki bir dil 
Güzeller bahçesinde . . 

Kuruyan ağaçlarda, 
Heykellerde, taşlarda, 
Gizli bir dert işliyor; 
Havuzun kenarında, 
İncir yapraklarında 
Bir yılan güneşliyor. 

Güzeller bahçesinin 
Yemyeşil ağaçları ; 
Binlerce narin dilber 
Şelale rengi tenler 
Gizlemiş ağaçları; 
Küf tutmuş bir havuza 
Gölge düşürür mü hiç ? . .  
Görmeden sonbaharı 
Havuzda çürürmü hiç ? . .  

Ne çiçek ne de bir kuş, 
Ne bakan, ne bahçevan,  
Şen güzeller yıkanaIJ 
Havuz şimdi bir mezar 
Çürümüş yapraklara .. 
Yılanlar:ı yem olmu�-. 
Kan rengi balıklara . . . 



YARALI KAPLAN 

Kafesi olsa da güneş hüzmesi 
Bal rengi gözlerde ölümdür tüten 
Artık ne ceylan ne su ürpermesi 
Göğsünden yaralı kaplanım göğsünden 

Sathımda her benek bir sönük yıldız 
Bir gün bu yıldızlar parıldar suda 
Ne yapsın dağları güneş kaplansız 
Kaplan gözlerine hasret var suda 

Kanlı bir pençeyle kırılsın kafes 
Titrek teller uçsun ceylan tüyünden 
Limon bahçesinden es rüzgarım es 
Diri1sin yaralı kaplan büyünden 

Onsuz gürlemeyi unutur gökler 
Şelale kah!·ından susar dökülmez 
Her bulut bir kaplan şeklinde gezer 
Ölmez bu yaralı kaplanım ölmez 
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RÜYAMA GİRDİGİN GECE 

Aşkım bu solgun ülkede hasretle inliyor, 
Rüyama girdiğin .gece gönlüm serinliyor . .  
Karşında sanki neşeli: bir nağme dinliyor, 
Rüyama girdiğin gece gönlüm serinliyor . .  

Sevdalı, hasta ruhuma sensin hayat veren, 
Süzgün. ba�ışlarmla meleksin cihanda sen� 
Titrek ziy�lı, hale�i gökten ten�zzülert' 
Rüyama g�ldiğin gec� gönlüm serinliyor . . .  



UFUK HASRETİ 

- Doktor Cevdet Tahsin' e -

Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim 
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar? 
Dağılmaz, simsiyah bulutlar içindeyim; 
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar? .. 

Yine duman kapladı zindanımda her yeri, 
Çoruha savuruyor yaprakları sonbahar . .  
Nerdesiniz ey sabah ve akşam güneşleri; 
Nerdesiniz atımı koşturduğum ovalar? . .  

Duvarlara çarparak. çırpınan bir kuş gibi, 
Gözlerim uzak, geniş bir ufuk aranıyor. 
Çoruh, dağlar içinde akamaz olmuş gibi, 
Süzülerek geçtiği ovaları anıyor. 

Ufuk . . .  Ufuk .. .  Up uzun deniz olsun, göl olsun. 
Gözlerimi dikince kanarak indireyim. 
Doğan, batan günleri içime sindireyim, 
Ufuk .. Ufuk . . isterse alevden bir çöl olsun ..  

Bir gün ufuk derdine gönlümü verip bir an, 
Ufuk!. .  diye dağları gözümle deleceğim; 
Bir gün, Ufuk! . . diyerek bu çıplak kayalıktan 
Bir siyah kartal gibi göve yükseleceğim ... 
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YOLCULUK 

Gezdim dağlar başında. 
Doymadım yolculuktan, 
Binbir pmar başında, 
Su içtim çam oluktan . . .  

Hızım yardı rüzgaq 
Gönlüm bahar içinde; 
Atımın ayakları 
Papatyalar içinde . .  

Zümrütten yeşillikl�r 
Yükseltti kanadımı, 
Yolumda üveykler 
Ürküttü kır atımı.. 

Bazan şen bir diyardan 
Bülbül dinleyip geçtim . .  
Meyva yü.klü dallardan 
Başımı eyip geçtim; 



YAYLA GÜNEŞİ 

Sevgilim, andım s�ni 
Saz bir yayla evinde. 
Yarattım hayalini 
Bir ocak alevinde .. 

Bir duman olup doldun, 
İçimden geldi sesin. 
Göründün ve kayboldun 
Yayla giineşi misin? 
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ENGİ N ŞARKISI 

İ•şte yapayalnızız 
Güzelim, altın tacım. 
Bırakta sandalımız 
Engine yelken açsın; 
Ben senden utangacım 
Sen benden utangaçsın . .  

Mele�im, can kaynağım, 
Engine ... ah, engine! .. 
Korkup ta bakmadığım 
Gözlerinin rengine 
Enginde bakacağım! .  

Kıskanç, hain bakışlar; 
Hasutla.r görmesin de, 
Nefesim nefesinde, 
Ne olur görsün bizi; 
Seyretsin ikimizi, 
Perişan sesli rüzgar, 
Yorgun kanatlı eşler . . .  
Benden yangın akşamlar, 
Senden solgun güneşler . . .  

Utangaç aşıklara 
Çok tenha bir yer ister; 
Bu sahiller bize dar, 
Bize aşkımız 'kadar 
Derin enginler ister! . .  

Meleğim, can kaynağım; 
Engine ... ah, engine! .. 
Enginde bakacağım 
Gözlerinin rengine! . .  



GÖZLERİN ŞİİRİ 

Gözlerin kirpiklerin 
Şiirini yazmak için, 

Yıllarca bu günü ben 
Beklem\�im bilmeden . . .  

Her suyu bir çağlayan 
Kışları bahar olan 
Şelale diyarında; 
Korkunç bir uçurumun 
Kayalık kenarında 
Gözlerin, kirpiklerin 
Şiirini yazmak için . . . 

Ufkunda bir sürü kuş, 
Mevsimleri unutmuş 
Bir günün ışığında, 
Yanan porta'kalları; 
Baharı beklemeden . . 
Çiçek açmış dalları : 
Ne varsa yakın uzak, 
Hepsini unutarak 
Gözlerin, kirpiklerin 
Şiirini yazmak için 
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DAGLARIN DÜŞÜ 

Yayla çiçeğini gördüm baharın; 
İçdim sularından eriyen karın. 
Dağlarda yaşıyan hatıraların, 
Akan gümüşüdür yayla dumanı . . . 

İçinde kaybolur insanın eşi, 
Kaybolur obalar, çoban ateşi. 
Yemyeşil dağiarın hem yas edişi, 
Hem de gülüşlüdür yayla dumanı . .  

Önüne katılır gider rüzgarın, 
Coşkun sularını gizler pınarın; 
Yeşil ormanların, karlı dağların 
Hulyası, düşüdür yayla dumanı ! .  

Sevgilim, sevgilim yanımda mısın, 
Yoksa bu rüyamı, canımda mısın? 
Gel, hayal olsan da koynumda ısın ! 
Bazan da üşütür yayla dumanı! . .  



GÖKSU 

Sularından içtiğim akşamdanberi şenim 
Ey günümün doğduğu diyardan geçen Göksu! 
O bulanık suların 'kevserim olsun benim, 
Ey çamlık ormanlardan, dağlardan geçen Göksu, 
Ey aşkımın doğduğu diyardan geçen Göksu! 

Gönlümdeki hatıran suyundan daha derin , 
Söğütlü sahilinde gölgemiz duruyor mu? 
Sarıyor mu dağları o altundan kemerin? . .  
Akşamın alev rengi yüzüne vuruyor mu? 
Söğütlü sahilinde gölgemiz duruyor mu? 

Göz yaşım suların,� gözümden daha yakın, 
Ey aşkımın doğduğu diyardan geçen Göksu .. 
Bir akşamdı, köpründen geçtik hatırlar mısın, 
Ey çamlık ormanlardan, dağlardan geçen Göksu! 
Ey aşkımın doğduğu diyardan geçen Göksu! .. 
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SON ŞEHİR 

- Anneme -

Duvarda canlı ışıklarla bir hayal, 
Bu yaldızından alevler taşan resim. 
Ölümle gölgeli bir düştür ihtimal, 
Bakıp bakıp bana mahzunlaşan resim ... 

Bu ince çerçeveden başlıyor düşüm, 
Gözümde canlanıyor mavi bir liman. 
Bu rengi bilmiyorum nerde görmüşüm; 
Deniz parıltılı, dağlar duman duman ... 

Düşünce yollara köy köy, konak konak; 
Nasıl arardık o '�ydın şehirleri? 
Derinleşen uçurumlarda korkarak, 
Nasıl geçerdik o azgın nehirleri.. . 
Nasıl arardık o aydın şehirleri? . . 

Önümde şarkın o kar yüklü damları 
Ve işte buzdan 1şıklarla bir şafak 
Beyaz ufuklara karşıydı camları 
Benim kıza!ktır o billur yokuşta bak 
Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak 

Bir ince kız gibi omzumda mavzerim 
Çakırcalım diye başlardı türküler 
Birer ateşti o çapraz fişeklerim 
Güneş batınca yavaşlardı türküler 
Çakırcalım diye başlardı türküler 



Uzaklaşırken at üstünde bahçeden 
Düşerdi omzuma nurdan bakışların 
Limon çiçekleri dallarda ürperen 
Alevlenirdi gururdan bakışların 
Düşerdi omzumn nurdan bakışların 

Bu son şehirde kapanmıştı gözlerin 
Sütun sütundu uzaktan şelaleler 
Deniz güzel geceler çeşmeler serin 
Bahar safasına dalmıştı bahçeler 
Sütun sütundu uzaktan şelaleler 
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UŞAK İÇİN 

- Münir Demirhan'a -

Ufkun dalga dalga, göğsün çiçekli , 
Gülüyor şen bağlar akşamlarında. 
Aşıklar diyarı olduğun belli, 
Bir şarap rengi var akşamlarında . .  

Sana kavuştuğum gecedenberi 
Neş'eyle parlıyor gözümün feri.  
istiklal cenginin büyük zaferi 
Bir kızıl yadigar akşamlarında . . .  



UYKUM 

Derinden bir uğultu, 
Boşalıyor odama; 
Bir ses diyor - uyuma! .. 
Bu ses şelalenin sesi; 
Köpükten serpintisi 
Sıçradı gözlerime. 
Islattı her yerimi; 
Biraz �;erinlik diye 
Duvarların yüzünü 
Okşıys.n ellerimi.. 

Daha sabah çok ırak, 
Susun horozlar, susun .. 
SükCıtumla konuşsun, 
Getirsin beni dile, 
Gürüldeyen şelale . .  
Onun suyunda şimdi, 
Köpük içinde dalJar 
Beyaz birer ışıktır . . 
Yıldızla karışıktır 
Limonlar, portakallar .. 

İçimde bir heves var, 
Limondan, portakaldan 
Işıklarla parlıyan 
Girdapların gözünde .. 
Bir köpük gündüzünde 
Uykuya kanmak için . . .  
Şelale sularında, 
Kayalara çarparak 
Uykuma kanmak için . . .  
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SEVGİLİME 

Yolunda gençliğim sönse de, yine 
İçimde kız senin aşkın var, yeter. 
Baygınlık çöksün de kirpiklerine 
O kumral saçlarla beni sar yeter. 

Varlığın uçarken en şakrak çağa 
Dolaştım bakıştan, nurdan bir ağa; 
Beni öldürmeğe ve yaşatmağ� 
O baygın gölgeli bakışlar yeter . .  

Karşında hasretle gelsem dize de 
Anlatsam şu gönül ne felekzede; 
Bahar yollarmda ikimize. de 
Menekşe türbeli bir me7ar yete:r . . .  



BİR DAG PERİSİNE 

Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla, 
Çadırının üstüne doğmuş akşam yıldızı. 
Çıplak ayaklarının altında baygın yayla, 
Ey belalı göklerin, mağrur dağların kızı ! . .  

Ne kadar şirinsin, güzelsin bilsen, 
Bak yorgun gözlerim karşında hayran. 
Belki dirilirim içsem elinden 
Serin, çam kokulu bir tasçık ayran .. .  
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SIR. 

Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu, 
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz; 
Bir sır ki ruhumuzun enginlerinde uçtu; 
Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz; 
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz. 

Bu sır kelimelere, sözlere bürünmeden, 
Kalp çarpıntımız gibi içimizde yaşıyor; 
Korkarak, gizli, gizli, kimseye görünmeden 
Derin gözlerimizde mana olup taşıyor . .  
Kalp çarpıntımız gibi içimizde yaşıyor . .  

Varsın şen bahar gelsin, gökler parlayıp gülsün; 
O deniz rengi gözler hir gülmedikten sonra . .  
Varsın taze çiçekler omzuma dökülsün; 
Altun saçlar yüzüme dökülmedikten sonra . .  
Güzel endam karşımda süzülmedikten sonra . .  

Gözlerde 'kalsın bu sır dudaklara düşmeden; 
Kalsın gönül böylece her an derdiyle taşkın; 
Aşk, çürük meyva gibi, kucaklara düşmeden; 
Kalsın gönül böylece her an derdiyle taşkın . .  
Belki bu çoban aşkı en ilahisi aşkın . .  



VEDA 

Arı nasıl ayrılır, 
Altun rengi balından .. 
Gül nasıl koparılır 
Mor dikenli dalından? 

Bırakdın ellerimi, 
İşte bindiğim gemi 
Ayrıldı sandalından . . .  

Son bir defacık görün; 
Denizde güzel yüzün 
Batan bir güneş gibi 

Değil belki çok uzak 
Bir gün yine doğacak 
Bu şen güneş denize .. 

Ruhumuza işleyen 
O tatlı yedi günden 
Bir rüya kaldı bize . .  

Elveda ey sevgili ! 
SalladJğın mendili 
Bırak, rüzgar uçursun .. 

Güç olacak bu hasret, 
Bir mabut gibi emret! 
Bindiğim gemi dursun . .  
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EFENİN BAYRAMI 

Eğilmez başın gibi 
Gö'kler bulutlu efem . .  
Dağlar yoldaşın gibi, 
Sana ne mutlu efem! 

Oyna, yansın çepkenin, 
Yansın güneşten tenin, 
Gün senin, şenlik senin, 
Bayramın kutlu efem! .  



EFENİN MÜJDESİ 

- Hüsnü Bugur'a -

Çoban yıldızı gibi 
Gönlüme kaydın Ayşe! 
Bir perj kızı gibi 
Saçını yaydın Ayşe! 

Şanımız, ünümüz var, 
Çok �evinç günümüz var 
Yarın düğünümüz var : 
Gözlerin aydın Ayşe . . .  
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KAHRAMAN BİR ATLIYA 

Deminki kasırga sen miydin atlı ? 
Niçin varlığından hasret taşıyor? 
Gözlerin ateşli, ruhun kanatlı 
Canında bir başka canını yaşıyor? 

Sarhoşsun bir kanlı aşk hevesile, 
Yandın mı suların çoşkun sesile? 
Demir kır atının kişnemesile 
Dağların gururu kucaklaşıyor . .  

Belli ki  hasrete eskiden yarsın. 
Yıldırım fışkırsın izinden varsın .. 
Macera vurgunu bir bahtiyarsın, 
Ardında bir koca nam dolaşıyor . . .  



DÜVEN SÜRENE 

Yanından hasretle geçerken erler, 
Ne hoş süzülüyor sürdüğün düven! 
Adıma «bir kara yazılı » derler. 
Bahtıma güvenme, gönlüme güven .. .  

Dönen bir cihansın harman yerinde, 
Benzerin bulunmaz yar mahşerinde, 
Akşamın gölgesi var gözlerinde, 
Bilsen ne bahtiyar, kız seni seven! . . 
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KIŞ PINARLARI 

Gördüğüm her pınarda 
Sular bir billur olmuş, 
Neş'esiz oluklarda 
Salkım, salkım nur olmuş . .  

Ne bülbül, ne de bir kuş, 
Karlar dağların süsü, 
Donmuş dudaklarında 
Pınarların türküsü . .  

Beyazlar giyen her çam, 
Ses bekliyor pınardan; 
Buz olmuş san ki akşam; 
Akıyor oluklardan. 

Ey ağlıyan rüzgara 
Kara gömülü sular, 
Oluktan tabutlara 
Uzanmış ölü sular . . .  

Buzdan zincirinizi 
Çözecek güneş yakın, 
Çobanlar görüp sizi, 
Diyecek «Haydi akın! »  

Şimdi etrafınızda 
İşte kurt izleri var, 
Ey yalcu dudağına 
Hasreı kalan pınarlar, 

Ey beyaz mermer gibi 
Kaskatı donmuş sular .. . 
Ey pınar sularına 
Hasret kalan yolcular . . 



SILANIN TOPRAGINDA 

Hasretle çıkıyorke!l dağdan yokuş yukarı 
O açık alnı çekme sılanın rüzgarından 
Bak, kurtulan yurJunun taşları, toprakları 
Ayağını öpüyor yırtık çarıklarından .. .  

Çanta bağlı sırtını şu mağrur taşa yasla, 
Şen zafer türküleri çağlasın gür sesinden, 
Kız dudakları öpen şu ince bakır tasla 
Kana kana bir su iç sılanın çeşmesinden . . .  

Esirgeme, hemşeriın, barut sinmiş göğsünü, 
Şu buğday ·kokan hava dolsun ciğerlerine. 
Ak saçlı anacığın bekliyorken bu günü 
Kaç kere ağlıyarak el açtı tan yerine . . .  

Kopmuş, çolak kolunla; uzamış saçlarınla, 
Al mintana damlıyan şu sevinç yaşlarınla 
Seni tanıyamazsa ııur topu yavrun Mehmet 
Şu başları dumanlı dağlar tanırlar elbet . . .  

Gün sönerken üstünde başaktan bir denizin 
Dönüyor evlerine düvenden gelen kızlar; 
Bütün seni bekliyor gökte saklı yıldızlar, 
Sevin, koçyiğit sevin, göründü köyceğizin . . .  
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BİR SEYAHAT HATIRASI 

- Mükrimin Halil'e -

Şafakla karşılaşan gözlerim ıraklarda, 
Sese hasret kulağım titrek çıngıraklarda. 
Üstümde mavi bir gök, altımda yağız tayım, 
Ne yaylalar dolaştım! . . .  ah nasıl anlatayım ! 

Zalim kamçım elimde ateşten bir yılandı, 
Yolumda inliyordu sanki çın çın kayalar . . .  
Atımın nal sesini kim bilir kaç yıl andı 
Yemyeşil ovalarn bakan yalçın kayalar! .. 

Bazan mağrur biı dağın dik başında dururdum, 
Bazan düz bir ·:>vada farkım olmazdı kuştan. 
Bazan güneş altında çıkarken bir yokuştan 
Köylerden öğrendiğim bir türkü tuttururdum . . .  

Tatlı, serin akşamlar dolaşırdı her yeri, 
Saçlarımda duyardım nağmesini rüzgarın . .  
Bir dilber eteğinden aldığım üzümleri 
Soğuturdum içinde gölgeli kaynakların . . .  

Neş'eden koca y�.ıyla hazan içime dardı, 
Şen bir delikanlının binince düvenine. 
Beni şehit oğlun.ı benzetirken bir nine, 
Harmanda inliyerek kağnılar gıcırdardı . .. 

Ak sıvası parlayan sevimli odalarda, 
Bazan minder üstünde saatlerce dalar da 
Dinlerdim köylülerden ekinleri, dağları. 
Su başlarında geçen acıklı sevdaları . . . 



Sabahları güneşin saçları, darmadağın, 
Dolaşırdı çamların kokulu dallarına, 
Tepesi görünürdü karşıdan Muratdağın, 
Türküler karışırdı çoban kavallanna .. .  

İçinde saklıyarak yaşmaklı bir dilberi 
Gönlüm o şen günleri yalnız anıyor şimdi; 
Dağların hasretile içim yanıyor şimdi 
Ah, o yayl-a hayatı, ah o kö:v alemleri. . .  
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A YŞENİN AŞKI 

-Ahmet Haşim'e -

«Simsar geliyor» diye kapıdan geldi haber, (1) 
Halı dibi kızları başlarını örttüler . . .  (2) 
Kınalı, narin eller son ilmekleri ildi, 
Kirkit, bıçak sesleri hep bir anda kesildi ... (3) 
Dolaşık adımlarla avluya girdi simsar, 
Birer birer gözünden geçti bütün nakışlar . . .  
Sonra, soluk fesini elile düzelterek 
«Kızlar, dedi, bu halı cumaya kesilecek ! 
Malumya, Hasan için bir düğün halısı bu. 
Düğün halılarının en pahalısı bu». 
Simsar gitti, ipleri aldılar ele kızlar; 
Günde beş on kuruşa bakan amele kızlar. . 
Kirkit, bıçak sesled işte yine başladı, 
O titrek göğüslerd.:: nefesler yavaşladı .. 
Fısıltılar döküldü karanfil dudaklardan, 
Dediler ki «Ayşecik artık ayrıldı yardan . . .  » 

Bütün ona çevrildi gülümsiyerı bakışlar; 
Ayşenin gözlerinde yılan dolu nakışlar . . . 

Kız Ayşe dilber Ayşe! 
Halıyı sen ger Ayşe! 
O zengin çocuğunu 
Sana vermezler Ayşe! 

( 1 )  Halının dokunmasına nezaret eden adam. 

(2)  Halı dibi, halının dokunduğu yerdir. 

( 3 )  Kirkit, ilmekleri sıkıııtıran d€:mir taraktır. 



İldiğin her bir ilmek 
Gönül bağından gibi. . . 
Halıya verdiğin renk 
Al yanağından gibi . . .  

Gözlerin yine doldu, 
Gül yüzün yine soldu, 
O kınalı elinde 
Kirkidin ateş oldu! . . 

Bakışların derinde, 
Maniler ezberinde . . .  
Nakış o]mak fikri var 
Zülfünün tellerinde ! . .  

Vur, kirkidin inlesin . .  
Kalpler seni dinlesin . . .  
Koy başın serinlesin 
Halının direğinde .. .  

Yine geliyor simsar, 
Daha çok ilmeğin var . . .  
Senin gönlün ne arar 
Elin zengin beyinde? . .  

Canından kopan can mı , 
Gözüne dolan kan mı, 
Yoksa gözyaşından mı 
İşlediğin her çiçek? . . .  

Ağlama yana yana, 
Bilsen ne mutlu sana : 
Basanın ayağına 
Bu halı serilecek . . .  
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AKŞAM MİSAFİRİ 

Kapıldım gidiyorum 
Bahtımın rüzgarına; 
Ey ufuklar! . . .  diyorum, 
Yolculuk var yarına? 

Ayrılık görünmüşken 
Yar tutmuyor elimden. 
Misafirim bu gün ben 
Bursa akşamlarına! . . .  



TELGRAF DİREKLERİ 

Çürük iskeletleri yeşil ormanlar özler, 
Gönüllerin derdini duyarlar canlarında ; 
Sılayı görür sanki gurbetle dolu gözler 
Mehtapta ışıldıyan beyaz fincanlarında . . .  

Tellerinde kanatlar 
Tepeler, dağlar atlar; 
Bir gizli dertle çatlar 
Telgraf direkleri. . .  

Topraklarda uyuyan bir ceset oyar gibi 
Soluk endamlarını küçük, aç kurtlar deler. 
Kestirme yoldan giden garip yolcular gibi 
Gurbete gider sanki bu kurumuş gövdeler . . .  

Fırtınadan ürperir, 
Yolcuya yol gösterir; 
Trene selam verir 
Telgraf direkleri. . .  
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TÜTÜN İŞÇİLERİ 

Zümrüt gözlü baharın geldiğinden bihaber, 
Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler, 
Gayretle işliyorlar yanarak için için; 
Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için . . .  

Duvarları ağlıyan bu loş , karanlık inde : 
Bu sahte sonbaharın ölgünlüğü içinde 
Yaprak çıtırtısından başka bir ses çıkmıyor; 
Cefakeş göğüslerden sanki nefes çıkmıyor . . .  

Kimi, «canım tütünler güneş görmesin » diye 
Koca bir çul tıkılan biricik pencereye 
İç çekerek bakıyor merhamet bekler gibi 
İnce boynu bükülmüş solgun çiçekler gibi.. .  

Kimi, usta gözünden bir dakika çalarak, 
Genizleri kavuran havadan bunalarak 
Yanındaki kadına derdini dinletmede; 
Kimi de pastalını denge istif etmede . . .  ( * )  

Sevdalı bülbüllerden, narin kelebeklerden, 
Şu yemyeşil kırlara saçılmış çiçeklerden; 
Güzel papatyalardan, sümbüllerden bihaber; 
Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler, 
Gayretle işliyorlar yanarak için için 
Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için .. .  

(*l  Pastal, beş on tütün yaprağının birbiri üstüne istifiyle hasıl 

o�an demettir. 
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Ey yüzleri gülerken tatlı canlan yanan, 
Kınalı parmaklan zifirlere boyanan 
Ak saçlı, güzel dullar . . .  zavallı yavrucuklar. 
Ey benzi pastalından daha solgun çocuklar, 
Ey kırlarda baharın aşka sorduğu kızlar, 
Sararmış yaprakların soldurduğu yıldızlar; 
Bırakın duman olup savrulsun emeğiniz .. . 
Bir gün elbet gül olur zehirden çiçeğiniz! .. . 
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OBANIN KIZI 

- Aka Gündüz' e -

Bir şahin kanadının altından çıkar gibi , 
Çıkmış siyah çadırdan obanın şen Zeynebi 
Saçlarını tarıyor «İncesu» nun başında . . .  

Hayali, dolaşırken bu sabahki düşünü 
O, süzüyor suların köpükten gümüşünü 
Saçları omuzunda, kakülleri kaşında . . .  

Ne yeşile benziyor, ne deniz mavisine; 
Gözlerinin renginde sırça bilezikleri. 
Karşısında «İncesu» bir sarhoş olmuş yine, 
Türküsünü söylüyor obanın bu dilberi : 

«Adım güldür, dibim taştır . . .  » 
«Kokum kokulardan baştır» 
«Hep takınanlar sarhoştur» 
«Benden ala çiçek mi var» 

Parmakları süzülüp gezdikçe saçlarında 
Bileziklerin sesi kolunda can veriyor; 
Sonra, ince bir mani sularda ürperiyor . . .  

«Top laleyim, behey Allah» 
«Benim boynum neden eğri» 
«Aşıklar söylesin doğru» 
«Benden ala çiçek mi var?» 

Tarağının farkı yok o ince saçlarında 
Gölge düşmüş sulara atılan bir sadeften; 
Gönlü şen, gözleri şen, söylediği türkü şen : 
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«Adım sümbül, boyum uzun.» 
«Bardaklanm dizim dizim» 
«Açılırım bahar, gözün,» 
«Benden ala çiçek mi var» 

Gün söndü, kız dönüyor obaya salınarak 
Yaylanın hür rüzgarı nakışlı eteğinde . . .  
Ey İncesu, köpürme, coşkun sevdayı bırak; 
Dağların da gönlü var bu yayla çiçeğinde . . .  

Çiğdemler, başınızı kaldırıp ta yukarı, 
Zeynepten bir de çiğdem türküsü istemeyin; 
«Zeynep. bizi unuttun; Zeynep niçin?» demeyin 

Gül, lale, sümbül kokan o kızıl dudakları 
Çadırında bekliyen şen bir delikanlı var; 
Zeynebe candan vurgun, yiğit bir nişanlı var . . .  
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BURSA'DA AKŞAM 

- Reşat Nuri' ye -

Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam, 
Dağların yere indi koyu, serin gölgesi; 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam ; 
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi . . .  

Ufuklarda bu akşam ne sis var, ne bulut var; 
Selvilerin içinde, bir alev «Emirsultan».  
İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar 
Bir ilahi adaya benziyen «Yıldırım» dan. 

Ovada ince yollar gölgeleniyor işte, 
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor. 
Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş te 
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor . . .  

Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi 
Öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam; 
Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi, 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam .. .  
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AY IŞIGINDA 

- Ahmet Kutsi'ye -

Bizim için battı güneş bu akşam; 
Bizim için doğdu bu yeşil gündüz 
Uzakta uyumuş iki üç saz dam, 
Irmakta solgun ay, sen, ben, üçümüz ! 
Bizim için doğdu bu yeşil gündüz! 

Uzanmış sahile ay ışığında 
Söğütler; portakal, nar ağaçlan ... 
Parlıyor suların kınşığında 
Binlerce senelik kale taşlan; 
Söğütler . . .  portakal, nar ağaçlan ...  

Sağımız, solumuz bütün yemyeşil; 
Yolumuz, denize karışan bir su . .. 
Akıp gittiğimiz yer belli değil; 
Çarpan kalbimizde bir başka duygu; 
Yolumuz denize kan şan bir su ... 

Güzelim, sandalı akıntıya ver; 
Ruhun bir hayale dalsın ırmakta. 
Elmaslar damlatan ince kürekler 
Bir gölge halini alsın ırmakta; 
Bitkin kollar gibi kalsın ırmakta ... 
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BAŞAKLAR ARASINDA 

- Mehmetçiğin yavrusuna -

Başaklardan kundağın 
Bağ, bahçe solun, sağın; 
Yıldızlar oyuncağın . . .  
Ağlama güzel çocuk! 

Mavili bir nişan mı, 
Nazarlara derman mı? 
Göklerden armağan mı? 
Başındaki şu boncuk? 

Uruban, yama yama; 
Gönül koyma akşama. 
Güzel çocuk ağlama, 
Anan orak biçiyor! . . .  

Tannın sevsin başını, 
Rüzgar silsin yaşını; 
Babanı, kardaşını 
Sakarya ufkuna sor! . . .  

Unutma sakın dünü, 
Bitmez bu zafer günü. 
Atanın ak yüzünü 
Senin yüzün ak tutar! 

Oğlusun bir askerin, 
Ağlama derin derin; 
Başak tutan ellerin 
Bir gün al bayrak tutar! . . .  



SARAYDA AKŞAM 

Önüm boş bir uçurum, 
Ardım saray camları . . .  
İçimi görüyorum 
Ben hurda akşamları . . .  

Yüzü göründü ayın; 
Kurıbağalar \ağlayın! 
Havuzunda sarayın 
Sıtmalı köy damları . . .  
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KIŞ 

Tipiler dağlan titretmiş gibi, 
Çığlardan bir olmuş, tepeler, düzler; 
Bir ana eline hasretmiş gibi 
Güneş ışığını arıyor yüzler . . .  

Yeşil çam dalında kar beyaz çiçek. 
Bir gün kürenmese damlar çökecek . . .  
Kapımdan geçiyor kızak çekerek 
Ay boynuzlu, altun rengi öküzler . . .  



ŞEHİR BALKONU 

Bulutlar arkasından, 
Ruhun şahikasından 
Bir bakıştır bu balkon; 

Denizin üzerinde, 
Saray mermerlerinde 
Bir nakıştır bu balkon. 

Her yanı çiçek, meyve; 
1\ıianzarama çerçeve, 
Güneşten parmaklığı; 

Gözlerimde bir fecir, 
Ayaklarımda zincir, 
Ateşten parmaklığı . . .  

O göğüsten bir temas, 
O kollardan bir elmas 
Titrer demirlerinde . . .  

Her yam dolsa da gül, 
Parçalanır bu gönül, 
Hançer demirlerinde ...  
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TAHTACI GÜZELLERİ 

Güneşi baltaların 
Ucunda taşıyarak, 
Burdan daha çok uzak 
Bir ormana gidiyor 
Tahtacı güzelleri . . .  
Yemyeşil ormanların 
Baş tacı güzelleri. . .  

Kırmızı, al, yeşil, mor 
Fistanları rüzgarın 
Elinde birer bayrak; 
Gür, siyah saçlar, gümüş 
Paralarla karışık; 
Omuzlara dökülmüş; 
Çam kokusuyla dolu 
Taşkın göğüsler açık. . .  
Türkülerle gidiyor 
Tahtacı güzelleri . . .  

Kırmızı, al, yeşil, mor 
Fistanları rüzgarın 
Elinde birer bayrak 
Semiz katırlarıyla 
Yapraklara basarak, 
Ormanlardan ormana, 
Türkülerle gidiyor 
Tahtacı güzelleri . . .  
Yem yeşil ormanların 
Baş tacı güzelleri . . .  



BİR KAHKAHA PEŞİNDEN 

- Necati _Topçuo�lu'na -

Güneşi sarp, korkulu 
Bir dağda unutarak; 
Ayı, kurbağa dolu, 
Sulan yosun tutmuş, 
Göllerde uyutarak 
Barlara sürüklendim. 
Bir kahkaha peşinden . . .  

Nehirler gibi taşkın, 
Çobanlar gibi şaşkın 
Sürükledi barlara 
Beni şen bir kahkaha ... 

Artık yanık türkü yok 
Benim dertli sazımda. 
Bilinmez bir neş'e var 
Yıllarca boğazımda 
Biriken hıçkırıklar 
Birer kahkaha oldu; 

Şarap testilerinden 
Boşalan şarapları 
Andıran bir kahkaha . . .  
Ruhumu pek derinden 
Kendi iklimlerinden 
Ayıran bir kahkaha, 
Çekti beni barlara . . .  
Kim bilir, dönermiyim 
Ben kendime bir daha? . . .  
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Benim ıüzgarım nerde? 
Duymuyor kulaklarım, 
Serin gölgeliklerde 
Kurudu kaynaklanın ... 

· Unuttum cana yakın 
Alev almış çamları, 
Unuttum saz damlan . .. 
Danseden bacakların 
Arasından görüyor 
Gözlerim akşamları . . .  

İstanbul, 1931 



DENİZ KIZI 

Pek yakından geçip gitti o kız bir defa! 
Ölüm gibi, doğum gibi yalnız bir defa 
Sandalının dalgalan evime değdi ... 

Gerinişi hatırlatan kürek çekmesi, 
İnce akşam rüzgarına ·karışan sesi 
Anlattı ki henüz daha onbeşindeydi... 

Ah, ne olur, sandalının kalaydı izi! 
Artık her gün süzüyorum yeşil denizi, 
Bana güldü o sevimli yıldız bir defa . . .  

Bir defacık ışık gibi geçti o peri, 
Bir defacık bana baktı ahu gözleri, 
Ölüm gibi, doğum gibi yalnız bir defa ... 
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YANGINLARIN IŞIGINDA 

Yurdun bir şan gecesi, dağı, taşı kül oldu 
Kız gibi vatanıma dumanlar kakül oldu . . .  
Korkak, zalim ellerle yakılan hanümanlar, 
Beşiklerde tutuşan nurtopu gibi canlar, 
Türkün öz zaferine meşaleydi bu gece. 
Göklere kalkan eller arşa değdi bu gece . . .  

Yiğitlerin alnını öpenler mi ararsın, 
Alkanlara boyanmış çepkenler mi ararsın, 
Haşrolmuştu bu gece yer gök kucak kucağa 
Yangının kızıl rengi vurdu kızıl bayrağa . . .  
Halaskarlar geçtikçe şanlı atlar üstünde, 
1sli kaldırımları titreten bu düğünde 
Yangının ışığına yaslanmış biri vardı. 
Bu eski çavuşlardan, ünlü bir ihtiyardı. . .  
Nurlu, kır sakalında gecenin şen rüzgarı : 
Sevinç yaşlı gözünde evinin dumanları; 
« Hoş geldiniz» diyorken gelen Türk erlerine 
Yavrusunun hasreti saplandı ciğerine : 
·Tanıdı cenkten kaçan oğlunu vurduranı, 
Ahmedini kurşuna dizdiren kumandanı! 

·Çavuş ağa canevinden taliine yanarak, 
·Cenkten kaçan oğlunu düşünüp utanarak 
Benliğinde duyarken bir ölüm hatırası, 
.Derdini unutturdu sokağın manzarası : 
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Gönülleri sarmadan siyah rengi dumanın, 
Koçyiğitler içinde yükselen kumandanın 
Al atını kuşattı ahaliden bir kemer; 
Köpük sızan bir gemi tuttu ateşten eller . .. 
Kimi büyük zaferden haberler istiyordu; 
Kimi Yeşil Bursayı, güzel İzmiri sordu. 

Kıvılcımlar içinde yanmadan, usanmadan 
Türkün mucizesini anlattıkça kumandan, 
Bu ahali kümesi şanlı esirler gibi, 
Cehennemden kurtulup cenneti bekler gibi 
İçten kulak verdiler, yürekten dinlediler; 
Yangınlar ortasında candan serinlediler . . .  

Neş'den setler gibi yolları bağlıyanlar, 
Al atın izlerine kapanıp ağlıyanlar, 
Ruhunu içerlerken ilahi bir sevincin 
İçlerinden bir köylü gönülden ikram için 
Hasretle yaklaşarak halaskar kumandana 
Kalınca bir cıgara sundu bu kahramana ... 

Çavuş ağa titremeden düşündü bir saniye; 
Sonra elinde bir kor, yürüyüp ileriye, 
Evinin ateşiyle şükranını ödedi; 
Dağ gibi kumandana «Buyur, yak Paşam . .  » dedi . 

107 



DALGALAR VE EVİM 

Birbirinin morarmış sırtına yüklenerek 
İşte yine karşımda yükseliyor dalgalar; 
Ta uzak enginlerden kopup sürüklenerek 
Bana doğru geliyor kudurmuş mor dalgalar . . .  

Mor dalgalar, evimi bu gece işte yine 
Köpüklü dişlerile yiyip kemiriyorlar . . .  
Sanki, beni alarak çekmek için engine, 
Kırılmış penceremden içeri giriyorlar. . . 

108 



TONEL 

Ey daha dört ay evvel hasretli yolculara, 
Buz gibi kaynaklardan taşan coşkun sulara 
«Geçit vermem ! »  diye dik başını sallıyan dağ! 

İşte beklediğin dev soluyarak yaklaştı; 
Yamacın arkasından siyah saçlan taştı . . .  
İşkenceye hazır ol, işkenceye dayan dağ! . . .  

Çınlıyan tiz sesile, demirden eteğile; 
Paslı bir güneş gibi korkunç tekerleğile 
İşte o dev içinden zulmeti sürdü geçti . . .  

Aç kartal seslerini bülbül diye dinliyen, 
Şu taştan zincirlerin kasvetile inliyen 
Zalim kalbine «tu ... tu . . .  » diye tükürdü geçti. . .  
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ÜLKÜ TANRIMIZA 

Bir güneş gibi yalnız 
Sen oldun ışığımız, 
Ey Türklüğün bütünü ; . . .  

Ne ses, ne renk, n e  mermer; 

Ne ufuklar, ne gökler 
Almaz büyüklüğünü . . .  

Ne mutlu Türk olana, 
Ne mutlu Gazi, sana; 
Armağanın bu ülke; 

Ne mutlu göz yaşında, 
Yüreğinde, başında 
«Gazi» si olan Türke; 

Artvin, 1933 



UZAKTAN BİR SES 

Bir gönül hasretinden uzun sürdü yolumuz; 
Bitti çıra tutmaktan ormanlarda kolumuz . . .  
Gecemiz, yıldızların görmediği bir gece; 
islenmiş elimizde alevler titredikçe 
Çırpınan gönlümüzü bir karanlık sarıyor; 
Solgun dudaklarımız rüzgara yalvarıyor : 
Denizlere dökülmüş bu gecenin yıldızı; 
Yolcular dostu rüzgar, söndürme çıramızı ? . . .  

Her ağaç gözümüzde simsiyah bir  hayalet, 
Dilimizde kah dua, kah ateşli bir lanet; 
Korkarak yürüyoruz, işte hala o orman! 
Yürüyoruz gülmeden, bir türkü çağırmadan . . .  

Tıkanırken b'öylece göğsümüzde her nefes 
Karanlık ruhumuzda çınladı uzak bir ses . . .  
O anda yıldız oldu sanki bütün gökyüzü, 
Bu sesle parlatarak ümitten bir gündüzü 
Bir nura koşar gibi koşuyorduk üç yolcu, 
Ta uzakta yükselen köpek sesine doğru . . .  
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ANADOLU HASRETİ 

- Nihad Ali tlçüncü'ye -

Titrek sahillere güneş doğunca 
Gözlerim, görünmez dağlar selamlar . . .  
Buruşur elimde bir san konca, 
Ruhuma bir çamın şebnemi damlar ... 

İçinden bir gümüş çağlıyan geçer, 
Bağlan gül kokan bir cihan geçer, 
Şafaklar içinde karşımdan geçer 
Tarlalar, çardaklar, çatlamış damlar ... 

Gurbet işledikçe şu uzun yıla 
Gözümün yaşında ürperir sıla; 
Gönlüm dolaşırken yana yakıla 
-Ovada sabahlar, dağda akşamlar . . .  
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DENİZDE AKŞAM 

Akşamı süzme, deniz, 
Renginden gözüm yandı ... 
Engindeki pembe iz 
Gönlümde halkalandı . . .  

Ufkun kızıl ateşi 
Yanan derdimin eşi . 
Ruhum, solan güneşi 
Gurbetin gülü sandı . . .  
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BATAKLIK GÜNEŞLERİ 

- Faruk Nafiz'e -

Kuyruklan düğümlü atlarımız çamurda, 
Kamışlarla çizilmiş bir aynada gölgemiz. 
Gözlerimiz, akşamdan süzülen ince nurda, 
Karşımızda nehirle kucaklaşan bir deniz. 
Kamışlarla çizilmiş bir aynada gölgemiz . . .  

Bu, uzun bir ova ki  karlı dağlardan ıssız; 
Suların üzerinde her sazlık birer ada. 
Bacakları çırçıplak, sıtmalı bir köylü kız, 
Bu bataklık ·içinde güneşle bir arada . . .  
Bacakları çırçıplak, sıtmalı bir köylü kız . . .  

Bu nurdan ve çamurdan ovayı bırakarak 
Sürdük atlarımızı kızıl donize doğru . . .  
Hala arda, gözyaşı çamurlara akarak, 
İzimizden fışkıran ıulan dalan yolcu; 
Bataklıkta günefle blrllktı kılan yolcu .. .  



DAG BAŞINDA BİR GECE 

Baktım ki yar belinde 
Kollarım düğümlenmiş; 
Yalçın dağlar elinde 
Yollarım düğümlenmiş ... 

Uzakta beş on köycük, 
Yıldızdan ışıklan . . .  
Evler yuvadan küçük, 
Tarlalar aydan sarı . . .  

Ben ateş, o bir peri , 
Kaynamışız diz dize . . .  
Çamların gölgeleri 
Dolaşmış gölgemize . . .  

Bilmem, geçitler dar mı 
Böyle iki şen kalbe. 
İki birleşen kalbe? . . .  

Benden bahtiyar var mı, 
Kollarım düğümlenmiş, 
Yollanın düğümlenmiş . . .  
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BENİM YERİM 

Köyümün en yüksek bir yeri var ki 
Her gün yanan başım hurda serinler; 
Eteği köpükten bir yeşil yar ki 
Üstünde enginin rüzgarı inler . . . .  

Mağrur çiçekleri kızıl mor sarı 
Güvercin doludur kayalıkları 
Denize indirir bu vahşi yarı 
Kokulu defneler yeşil zeytinler 

Yer yer çimenleri zümrüt olur da 
Işıldar güneşten serpilen nurda 
Ruhum çırpınmadan her sabah hurda 
Bülbülü denizle haşhaşa dinler 



JIARMAN 

Yeşil bahçelerden güneşe doğru. 
Rüzgar gibi geçti tanrım o, rüzgar! .  
Ruhum karanlıkta ateşe doğru; 
Göz bebeklerime değdi ilk bahar, 
Rüzgar gibi geçti tanrım o, rüzgar! 

İçimden rengarenk kuşlcır uçacak, 
Rüzgar gibi geçti tanrım o, rüzgar! 
İnce dudaklarda bir damla şafak; 
Ceylanca bir bakış ve siyah saçlar, 
Rüzgar gibi geçti tanrım o, rüzgar! 

Gül bahçelerinden esti bu rüzgar, 
Burcu burcu uçtu denizlerimden .. 
Bir aşk türküsünden sesti bu rüzgar; 
Dalga dalga geçti denizlerimden . .  
Burcu burcu uçtu denizlerimden . .  

Yarın esmez olur b u  ince rüzgar, 
Savrul, dağ köyümün altun harmanı ! . . 
Ürpersin nehirler ve uçurumlar; 
Dursun bir baharcık ölüm kervanı ! . .  
Savrul ey ömrümün ateş harmanı! 
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