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Bu eser Çorum Belediyesi’nin Kültür Yayınıdır

TAKDİM

Anadolu bir kültür beşiğidir. Birçok medeniyetin iç içe geçtiği ve harmanlandığı
Anadolu kültürü, tarihin her döneminde taşıdığı değerlerle insanlığa kadim bir miras
bırakmış ve bir bakıma kültürlerin belleği haline gelmiştir.
Anadolu’nun her noktası bu mirasın izleriyle doludur. 7 bin yıllık tarihi
birikime sahip olan Çorum, Anadolu medeniyetinin ne kadar zengin olduğunu ispat eden
coğrafyalardan biridir. Çorum Belediyesi olarak, bu zenginliğin korunmasına ve sonraki
nesillere aktarılmasına yönelik kültürel çalışmaları büyük bir dikkatle takip ediyor ve
bu çalışmaların yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. İlimizde yer alan maddi ve manevi
bütün kültür öğelerini titizlikle inceliyor, araştırıyor; şehrimizin ve Türkiye’mizin kültür
hafızasına kazandırıyoruz. Çorum’un tarihine ışık tutacak ve gelecek nesillere aktarılacak
miras niteliğindeki; yazılı, sözlü ve görsel kaynaklarımızı en kolay ulaşabilecek şekilde
hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz.
Yaptığımız çalışmalardan biri de kültürümüzün vazgeçilmez simgelerinden
“aşıklık geleneği ve ozanlarımızla” ilgili çalışmalar. Sazıyla, sözüyle halkımızın sesi olan
ve yüzyıllardır milletimizin dilindeki destanları, ağıtları, masalları, hikâyeleri, şiirleri
bölge bölge, ev ev dolaşarak geleceğe taşıyan âşıklarımızın eserlerini de neşrediyoruz.
Bulunduğu toplumun anlayışını en yalın ve şiirsel şekilde dile getiren ozanlar ve âşıklar

aynı zamanda Türkçemizin gelişmesinde de çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bu
bakımdan ozanlarımız ve âşıklarımızın, ortak bir anlayışımızın oluşmasında büyük emeği
var.
Elinizdeki eser, Çorum’un yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan ozanımız ve
halk şairimiz Hüseyin Çırakman’ın yaşamı, kişiliği ve eserleriyle ilgili önemli bir çalışma.
Sevgi, aşk, insani duygular, tabiat ve toplumsal konularda gönlündekileri dile getirerek
halk kültürümüzün önemli bir ismi haline gelmiş Hüseyin Çırakman’ın, Bir Damla
Suyum adlı eserinin neşredilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Çorum’un kültür hafızasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum…
MUZAFFER KÜLCÜ
BELEDİYE BAŞKANI

TEŞEKKÜR

Halk Ozanı Hüseyin ÇIRAKMAN Çorum’un yetiştirdiği önemli
değerlerden biridir. Ozanlık geleneğine 65 yılı aşkın süreyle herhangi bir geliri ve
güvencesi olmaksızın devam etmiştir. Çorum Belediyesi Hüseyin ÇIRAKMAN’a
ait yayınlanmış kitapları ve şiirlerini, onun resimleriyle kaynaştırarak kalıcı bir
şekilde bir araya toplamak amacıyla ismi ”Bir Damla Suyum” olan bu kitabın
basımını sağlamıştır. ÇIRAKMAN Ailesi olarak kitabın basımıyla ilgili duyarlılık
gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese yürekten teşekkürlerimizi sunarız.
Ailesi adına oğlu
Sönmez ÇIRAKMAN
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ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

SUNUŞ

Babam Halk Ozanı Hüseyin ÇIRAKMAN tüm yaşantısı boyunca
bir Ozanda olması gerektiği gibi gururlu, kişilikli, dürüst, bilgili, bir Ozanın
yapması gerektiği gibi doğrudan yana, emekten yana, kararlı, mücadeleci,
haksıza karşı çıkan, insan haklarına saygılı davranan bir Ozanın yaşaması
gereken aşk, sevgi, dostluk, muhabbet duygularını doyasıya yaşayan ve bir
Ozanın olması gereken yer, yani halkının içinde, halkla beraber yaşayan, aynı
havayı soluyan, aynı zor koşullarda yaşam mücadelesi veren, yani sözün özü,
Ozanca yaşayan bir Halk Ozanıdır.
Ozanca yazmanın, Ozanca söylemenin ve Ozanca yaşamanın bedelini
her zaman oldukça ağır öderken, karşılığını manen ve maddi olarak bir türlü
görememiş bir Ozandır Hüseyin ÇIRAKMAN.
İnanıyorum ki yıllar sonra, birçok sanatçıya olduğu gibi senin
büyüklüğünü, eserlerinin güzelliği ve önemini insanlar çok daha iyi şekilde
anlamış, benimsemiş ve taktir ediyor olacaklar. Keşke insanlar, keşke bizler o
kadar geç kalmamış olsaydık ve sana toplum olarak sağlığında sahip çıksak,
zor koşullarda yanında olabilseydik.
Senin çocuğun olarak bana düşeni yapmak ve sana sonsuz saygı dolu,
sevgilerimi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizlere, ailene ve çevrene türkü
dolu bir yaşamı tattırdığın, her kıtasında, her mısrasında kendimizi, kendimizden
bir şeyler bulduğumuz eserlerinle, her türlü olumsuz düşüncelerden uzak,
coşkulu, emeğe saygıyı, sevginin büyüklüğünü, aşkın gücünü, onurlu ve
topluma yararlı bir insan olmanın erdemini aşıladığın için. Ozan dostların,
arkadaşlarınla muhabbetlerde elden ele dolaşan sazlarla paylaşılan dostluğu
ve rengarenk duygu fışkırmalarını yaşattığın için. Yarınları bugünden
şekillendirme azmini ve insanca yaşamanın onurunu en üst seviyelerde
hissedebilmeyi, benliğimize kazıdığın için ediyorum teşekkürlerimi.
Köyde akan pınarın coşkusunu, dağdaki çobanın yalnızlığını,
paylaştığı özgürlüğünü. Kır çiçeğinin rengini, kokusunu, güzelliğini. Tandırda
pişen ekmeğin sıcaklığını, çatlamış, nasırlaşmış elin öpülesi büyüklüğünü. Her
zaman iyiyi, güzeli istemenin değerini. Daima canlı kalan umudun, özlemin
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verdiği yürek çarpıntısını. Her insanın bulamayacağı ve hiçbir paranın
alamayacağı, her günü, her anı güzelliklerle dolu bu havayı solumak, bu
güzelliklerle beraber büyümek o kadar büyük bir mutluluk, o kadar büyük bir
onur ve o kadar büyük bir zenginlik kaynağı ki.
İşte bu zenginliğimizin kaynağı, sermayesi olarak; sen ve senin
eserlerinle bizleri bu zenginlikler içerisinde büyüttüğün için, en içten, en
yürekli, en paylaşılamaz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
İnsanların para ve çıkar zenginliği değil, gönül zenginliğinin peşinden
koştukları bir Dünya dileğiyle.
Sönmez ÇIRAKMAN
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HALK OZANI

HÜSEYİN ÇIRAKMAN İÇİN

OZAN DOSTLARI VE ARKADAŞLARININ
YAZMIŞ OLDUĞU ŞİİRLER
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ÇIRAKMAN

Sana selam olsun derunu dilden,
Aşkı niyazım var, sana çırakman
Garibiz mekanda ne gelir elden,
Felek pençe vurmuş bana Çırakman.

Nice yıllar, nice aylarda geçti.
Nice Ömer Hayyam meylerde geçti.
Nice Neyzen Tevfik neylerde geçti.
Sığamadık bu cihana Çırakman.

Kaç ırmaktan, kaç deryaya dalmışız.
Nice baki kalıp, nice ölmüşüz.
Kimse bilmez kaç bin defa gelmişiz.
Çok doğurdu bizi ana Çırakman.

Kul Ahmet’im şimdi hoştur seyranım.
Bilmiyorum, nasıl geçti devranım.
Aha bugün, yarın kalkar kervanım.
Hiç güldün mü kana, kana Çırakman.
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ÜSTAD ÇIRAKMAN

Yurdunda ağlayan çok, onun için
Gülmez ozan bizim üstat Çırakman
Korku denen bir şey, yok onun için
Yılmaz, ozan bizim üstad Çırakman

Cesareti, huyu benziyor şaha
Asla değerine biçilmez paha
Eşi yok, Dünya’ya bence bir daha
Gelmez, ozan bizim üstad Çırakman

Halkı gibi bende hayranım ona,
İyi ki doğurmuş doğuran ana.
Mazlumu bırakıp, zalimden yana,
Olmaz, ozan bizim üstad Çırakman.

Bu yoldan Pir Sultan Abdal’dan beri
Çok az onun gibi dönmeyen, geri
Gitmesin giderse bir daha yeri
Dolmaz, ozan bizim üstad Çırakman

Gönüllü Coşkun’um gerçekten yana
İnkar etmem çok şey öğretti bana
Dilim varmaz ölür diyemem ona
Ölmez, ozan bizim üstad Çırakman
8
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ÇIRAKMAN

Ulu çınarısın Anadolu’nun.
Ben senden öğrendim, yolu Çırakman.
Aşık adabını, halk şiirini,
Mızrabı, perdeyi, teli Çırakman.
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Sevgiye, barışa eğilen başın.

Sen benim canımsın, gözümün nuru.

Simgedir zulme karşı duruşun.

Ömrün Kış olsa da yaşa baharı.

Alın teri kokar ekmeğin, aşın.

Şiirlerin berrak, su gibi duru.

Tutmadın namussuz eli Çırakman.

Güzel türkçemizin dili Çırakman.

Kemal Atatürk’e verdin özünü.

Bir tek Hak’kı sevdin şeksiz, gümansız.

Sakınmadın zalimlere sözünü.

Gericiye düşman oldun amansız.

Aşkın ocağından aldın közünü,

Ne çıkar desinler; dinsiz, imansız.

Durmaz eser, aşkın yeli Çırakman.

Sendeki tasavvuf hali Çırakman.

Hoş geldi evine, her gelen mihman.

Yunus’tan, Kerem’den aldın ateşi.

Hakkın sıfatıdır, gözünde insan.

Pir Sultan Abdal’la tuttun Güneş’i.

Etten, kemiktendir yaratılan can.

Yiğit Köroğlu’nun kavgada eşi,

Başımın tacısın Ulu Çırakman.

Seninle beraber, Bolu Çırakman.

Beyaz inci gibi gözden kaçanı,

Mansur’la Halep’te asılan sendin.

Aradın toprakta ömür biçeni.

Nesimi’yle diri yüzülen sendin.

Sevdin karanlığa ışık saçanı.

Aslı’ya vurulup, korlanan sendin.

Pir’in Hacı Bektaş Veli Çırakman.

Karıştı gıdana külü Çırakman.
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Yanındaydın Bedrettin’in Serez’de.
Kul himmet’le okunurdun duazda.
Birlik, beraberlik olursak biz de,
Bentlere bağlarız, seli Çırakman.

Daima taraftın emekten yana.
Minnet eylemedin Şah’a, Sultan’a.
Aç dolaşıp, tok göründün cihana.
Tercih eylemedin, malı Çırakman.

Ne yalan söyledin, ne haram yedin.
Kime ne dedinse, yüzüne dedin.
Tarihler boyunca yaşasın adın.
Tuttun eli, dili, beli Çırakman.

Gönül bağlamadın şöhrete, şana.
Gün oldu konuldun kara zindana.
Özgürlüğü sevmek, suç oldu sana.
Suçun bir değil ki, dolu Çırakman.

Kaplani’ye ışık oldun gecede.
Çok şeyi anlattın, tek bir hecede.
Karlı dağlar gibi, başın yücede,
Eğmedin paraya, pula Çırakman.
10

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

KIBLEYİ CANLIDA BULMUŞ GİBİSİN

Üstadım olgunluk güzel mirastır.
Yunus Dergahından gelmiş gibisin.
Başarının sırrı gerçek hevestir.
Kıble’yi canlıda bulmuş gibisin.
Bilmediğin oldu sordun Çırakman
Bugünden, yarını gördün Çırakman
İrfan meclisine girdin Çırakman
Pir elinden lokma almış gibisin.
İkrar verdin her dem Şah-ı Merdana.
O nedenle Kıblem dedin İnsana.
Bunca gam yükünü kim verdi sana,
Dokunsam ağlarsın dolmuş gibisin.
Hiç meylin olmadı zevkte, moda da.
Bazen heves verdin yabana, yada.
Gördüm tek başına, bir tek odada.
Yaratandan ayrı kalmış gibisin.
Kimi mala, mülke, paraya tapmış
Kimi saray kurmuş, villalar yapmış.
Kimi çıkarına el, etek öpmüş.
Bunlara acıyıp, gülmüş gibisin.
Hiç çıkmadın haklıların sözünden.
Hep yürüdün aydınların izinden.
Mazlumi’yim ilham aldım tezinden.
Beni sonsuz aşka salmış gibisin.
11
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ÇIRAKMAN

Nasıl anlatayım üstadım seni
Halkının gönlüne girdi Çırakman
Zalimlere karşı durandı yani
Haksızın gözünde şerdi Çırakman
Çorum’dan geliyor ustanın soyu
İlçesi Sungurlu, Körkü’dür köyü
Engindir yüreği, ortadır boyu
Şirin ilimizin ferdi Çırakman
İlim gemisini deryaya salan
Korsanlar saldırıp, tayfasın alan
Üç oğluyla mapus, zindanda kalan
Özgürlük savaşı verdi Çırakman
Silahı kalemdir, mermidir sözü
Toplumun kulağı, görendir gözü
Yokuştan kaçınıp, seçmedi düzü
Emekçi alnında terdi Çırakman
Gökmeni bunları yazmaz boşuna
Bilmem ki gücenir, gider hoşuna
Çok kaşıklar çaldım, bulgur aşına
Sofrasın ortaya serdi Çırakman.
12
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ÇIRAKMAN

Şu yalan Dünya’ya geldiği anda
Şefkati anada buldu Çırakman
Sonsuz Kainatta, kapalı handa
Hak’tan sevgi ile doldu Çırakman.
Salınıp gezerken gençlik çağında
Sevda yeli eser ömür dağında
Gonca güller açan gönül bağında
Ehli muhabbette kuldu Çırakman.
İnsanı tanıyıp, derdini yazan
Halkına kurulan tuzağı bozan
Her zaman gururlu, onurlu ozan
Bizlerin rehberi oldu Çırakman.
Hayli çekmiş oda derdin elinden
Hiç kimse de anlamamış dilinden
Sungurlu ilçesi, Çorum ilinden
Körkü’den gül gibi soldu Çırakman.
Can telaşa düşüp, hayat durunca
Kucaklayıp Arif Ağa’yı sarınca
Kul Rıza’da baş ucuna varınca
Erenlere giden yoldu Çırakman.
13
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ÇIRAKMAN

Unutmadın baba yurdun, ellerin
Şöhretin Dünya’yı tutar Çırakman
Yad ederdi hakkı şirin dillerin
Daim haksızlara çatar Çırakman
Teslim Abdal, Aşık Haydar boyundan
Doyasıya içtim kaynak suyundan
Çorum Sungurlu’nun Körkü köyünden
Elvan, elvan güller biter Çırakman
Rahat uyu üstad nur diyarında
Erenler yanında, sır diyarında
Ol Hak’ka ulaştın Pir diyarında
Gamlı sazın dertli öter Çırakman
Güzel muhabbetin gülleri soldu
Asiler sevgiyi kökünden yoldu
Artık edep, erkan, yol kayıp oldu
Sensiz yürümüyor katar Çırakman
Yara açtı cahillerin sözleri
Çok uğraştın, silinmedi izleri
Yetim koydun üstad sende bizleri
Gönül Kabesinde yatar Çırakman
Eksilmez ocakta kaynar dert aşım
Diyar, diyar arar oldum sırdaşım
Cahilin yanına varman gardaşım
Bir günde Ezgini yiter Çırakman.
14
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SEN SENİ ANLAT

Ozanların sembolüsün
Sen seni anlat çırakman.
Sen Çorumun tek gülüsün
Sen seni anlat Çırakman.
Hep özgürlüğü isterdin
Dürüst yaşamaktı derdin
Bu uğurda çok şey verdin.
Sen seni anlat Çırakman.
Her şiirde barışın var
İlim için yarışın var
Atatürkçü görüşün var
Sen seni anlat Çırakman.
Güçsüz güçlüye çatamaz
Çatsa evinde yatamaz
Sadık seni anlatamaz
Sen seni anlat Çırakman.
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ÇIRAKMAN

Ozanları örgütledin bir zaman.

Ankara’da, Tuzluçayır, Mamak’tan.

Aşıkların közü oldun Çırakman.

Hisse aldın marabadan, yamaktan.

Yanlışları eleştirdin her zaman.

Nasıl kurtulacak bunlar demekten,

Ozanların sözü oldun Çırakman.

Yazanların cüzü oldun Çırakman.

Ayrılmadın Atatürk’ün izinden.

Çorum, Sungurlu’nun, Körkü köyünden.

İşkenceler gördün, O’nun yüzünden.

Şah İbrahim Veli Türkmen soyundan.

Cahilimiz ders almalı sözünden,

Bektaş Veli , Serçeşme’nin suyundan,

Aşıkların özü oldun Çırakman.

Ozanların sazı oldun Çırakman.

Nerde olsa doğruları savundun.

Saygı duyduk, yaptığın her çağrına.

Çile çektin, bulduğunla avundun.

Estin, yağdın bu vatanın bağrına.

İşçi, köylü sınıfını savundun.

Cumhuriyet, Demokrasi uğruna,

Ozanların düzü oldun Çırakman.

Aşıkların tuzu oldun Çırakman.

Anadolu illerini dolaştın.

Ustamız olup da Hak’ka yürüyen,

Saz elinde dere, tepe yol aştın.

Vatan toprağında teni çürüyen,

En sonunda menziline ulaştın.

Erenlerin sözlerinde eriyen,

Aşıkların güzü oldun Çırakman.

Ozanların izi oldun Çırakman.

Pişmeyenler anlamadı dilinden.

Mor Sultan’ım sözü yetmez tarife.

Düşmeyenler gidemedi yolundan.

Hizmet ettin öz türkceyle, marife.

Şaşmayanlar hızın aldı bilimden.

Önder oldun aydınlara, arife.

Ozanların gözü oldun Çırakman.

Ozanların tezi oldun Çırakman.
Aşıkların yüzü oldun Çırakman.
16

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

OZAN HÜSEYİN ÇIRAKMAN’A

Selam sana ey Hüseyin Çırakman
Gönlün mutlulukla dolsun isterim
Uğramasın sana ah ile figan
Gül cemalin her dem gülsün isterim
Sen yaşa dünyanın bahar yazını
İnşallah bulursun Şah’ın izini
Beraber çalalım aşkın sazını
Tellerde muradın alsın isterim
Ozansın anlarsın aşkın sazından
Payını almışsın ilmin gözünden
Alem zerre alsın senin sözünden
Cehalet saçını yolsun isterim
Ustam düzelmiyor bozuk düzenler
Her gün artar oldu candan bezenler
Tek fikir tek vücut olsak Ozan’lar
İkilik gülleri solsun isterim
Cehalet kınıyor doğru yazanı
İlah eyliyorlar oyun bozanı
Dünyada yaşarken halkın Ozan’ı
Tarihte yerini bulsun isterim
Sefil Eröksöz’üm dostun bilirse
Bayram olur dost dostuna gelirse
Bir selam gönderdim kabul bulursa
Tez günden cevabı gelsin isterim
17
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ÇIRAKMAN İLE MAHSUNİ

Onlardan öğrendim saz ile sözü.
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
Gittikleri yola bağladım özü
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
Birinde yiğide övgüyü gördüm.
Birinde haksıza, yergiyi gördüm.
Nice güzellikler, sevgiyi gördüm.
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
Muhabbetleri pek tatlıdır, hoştur.
Sözleri kötüye demirdir, taştır.
İkisi de gerçeklere yoldaştır.
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
Zalimin zulmünden korkup yılmayan.
Haksızdan, namertten yana olmayan.
Mutlu gün görmeyen, yüzü gülmeyen.
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
Ozanların yiğitleri, eridir.
Döneklerden kalleşlerden beridir.
Cefai’nin rehberidir, piridir.
Ustamdır Çırakman birde Mahsuni.
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GEÇMİŞ OLSUN SANA ÇIRAKMAN BABA

19

Duydum hasta olmuşun, bir merak sardı,

İsmin ile hudutları aşarsın.

Geçmiş olsun sana Çırakman Baba.

İnsanlık aşkıyla, coşup, taşarsın.

Senin hoş sözlerin, gönlüme yardı,

Ne mutlu ki, tarihlerde yaşarsın

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Bir anda içimi hüzün kapladı.

Hiçbir hile yoktur sözünde senin.

Sanki ciğerime hançer sapladı.

Gerçekler var olmuş, özünde senin.

Gamı, derdi üzerime yükledi.

Haksız mal, mülk boştur gözünde senin,

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Halka hizmet etmek, Hakka sanırdın.

İsterdim Mevladan, devranın sürsün.

Yıllar yılı aynı dertle yanardın.

Tabipler tabibi yareni sarsın.

Bu gönlümde her an seni arardım,

Kayıp erenlere, hal malûm olsun,

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Dert girdiği yeri, yakıp, yıkarmış.

Kökler attın, tabiata sarıldın.

Sabır her müşkülle başa çıkarmış.

Engin aktın, süzülerek duruldun.

Tıpta hastalığına çareler varmış,

Çok çalıştın, uğraş verdin, yoruldun,

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba,

Yılmadan topluma bir şeyler verdin.

Umutlu ol, Hak’tan şifa dilerim.

Çağdaş insanlığın izini sürdün.

Gerçek dostun hayaline yelerim.

Kendine özgece bir düzen kurdun,

Kerem’iyim, ilhamınla dolarım,

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.

Geçmiş olsun sana, Çırakman Baba.
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ÇIRAKMAN

İnsanlık adına çakıl taşından
Sağlam duvarları ördü Çırakman
Hiç gitmedi onun aklı başından
Bin yıl ileriyi gördü Çırakman.
Ezilen toplumun yanında oldu
Onlarla ağladı, onlarla güldü
Bir zaman sağ gezdi, ölmeden öldü
Özünü Meydana serdi Çırakman
Kararlı adımla didik yürüdü
Ozanlar içinde o tek, bir idi
Hep zalimin zulmü ile çürüdü
Özgürlük halkımın derdi Çırakman.
Muhabbet bağından gülleri derdi
Sohbet sofrasını dostlara serdi
Bağnaz yobazların dersini verdi
Kültür hizmetine erdi Çırakman.
Haksızlara karşı eğmedi başı
Hırsıza, hayduta hep çattı kaşı
Ülkesini satan soysuza taşı
Düşünmeden hemen vurdu Çırakman.
Mutluer’im sazı aldı eline
İzinden giderek vurdu teline
Düştü boz bulanık akan seline
Bu can sana ikrar verdi Çırakman.
20
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ÇIRAKMAN

Bir dosttan gül saldım sana vermeye
Şöyle bir nefes çek, kokla Çırakman
Üzerinde değer dersen, durmaya
Birkaç satırda sen ekle Çırakman.
O gül bir sevgidir, açılır solmaz
O ki bu dünyada olmazsa olmaz
Her şey ölür gider ama o ölmez
Alınmaz parayla, çekle Çırakman.
Yaşam kaynağıdır, doğayı döller.
Esas o gülde ötüşür bülbüller
Canı handan eder şairde diller
Gönülle bizleri yokla Çırakman
Ondan olur lale, sümbül zambaklar
Onunla serpilir taze yapraklar
Suyun alır yürekteki topraklar
Hele susamayı bekle Çırakman.
Acele yazdım kusura bakma
Okuyup dalarsan Kemal’den bilme
İster yırt at, ister hiç nazar kılma
Sıkıver avcunda hakla Çırakman.
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ERENLER

Daha küçücükten adını duydum
Yetiştim bu yola başımı koydum
Sana kavuşacak günleri saydım
Çok şükür yüzünü gördüm erenler.
Budayıp, bakarım dalımmış gibi

Ondört yıldır aramızda farkımız

Her şeyime sebep dilimmiş gibi

Emmimiz, dayımız yoktur arkamız

Şu divane gönül zalimmiş gibi

Hiç olmadı yüreklerde korkumuz

Bağrıma bağrıma vurdum erenler

Senin gibi dimdik durdum erenler

Yola gidenlere yorulmam dedim

Ozanlığı ulaştırdın Pirliğe

Namerdin gözüne görünmem dedim

Nasıl düştün madde denen darlığa

Ozanlar içinde Çırakman dedim

Kızıyorsun cehalete, körlüğe

Çoğunu incitip, kırdım erenler.

Bu savaşa bende girdim erenler.

Atatürk’ü seslenmeye çalıştım

Zaman zaman bir çoğunu taşladım

Çeke çeke her çileye alıştım

Çoğuna da semer vurup, çüşledim

Hep bu yüzden gericiyle savaştım

Erbabi’yem Çırakman’ı düşledim

Senden isteğini sordum erenler.

Bu rüyayı kendim yordum erenler.
22
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OZAN ÇIRAKMAN

Çorum’da yetişti, bir çınar idi,
Halkının Ozanı oldu Çırakman.
Yererdi haksızı, hep kınar idi,
İrfan meclisinde doldu Çırakman.
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Diyar, diyar dolaştı da saz ile.

Ehli-Beyt yolunu da sürdü o.

İstemedi hep yetindi az ile.

Dört kapıyı, kırk makamı gördü o.

Geçti ömrü bahar ile, Yaz ile,

Kültürüne çok hizmette verdi o.

Gönüllere umut saldı Çırakman.

Kırkların darına durdu Çırakman.

Erenlerin izinden de çıkmadı.

Atatürk’e hayranlık da duyardı.

İncitmedi, bir gönülü yıkmadı.

Vatan için canını da koyardı.

İnsanlara kem gözle de bakmadı,

Ezilenin yanında da o vardı,

Hakikati rehber kıldı Çırakman.

Vurguncuya hesap sordu Çırakman.

Yurtdışına duyurdu da ününü.

Dokuyucu o halkının kalesi.

Gizledi halkından yokluk yanını.

Açar bağlarında sümbül, lalesi.

Bu yola feda etmiş canını,

İnsanı sevenin oldu kölesi,

Pirlerin aşkına çaldı Çırakman.

Halkının gönlünde kaldı Çırakman.
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SEFİL ÇIRAKMAN

Yoksulluk akraba, dost olmuş ona
Ömrünce gülmedi sefil Çırakman
Hastalık bırakmaz yapışmış cana
Huzurlu olmadı sefil Çırakman.
İşkenceler çekti, zindanlar gördü
Gözleri güçlü değil, masumu gördü
Zulüme dayanan canları gördü
Oyuna gelmedi, sefil Çırakman.
Bir gece kondudur tüm mal varlığı
Hep devam ederdi eli darlığı
Ömrünü bitirdi yaşam zorluğu
Beyhude ölmedi sefil Çırakman.
Laik idi ileriyi görürdü
Haksızlığa karşı önde yürürdü
Temmuz’da dağını duman bürüdü
Havaya yelmedi sefil Çırakman.
İlhami’yem vefasızlık etmedi
Haksıza direndi, gücü yetmedi
Hak!ka yürüdü de derdi bitmedi
Mutluluk bilmedi sefil Çırakman.
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ÇIRAKMAN USTA

Halkına meşale yakan
Hüseyin Çırakman usta
Gönülden gönüle akan
Hüseyin Çırakman usta
Mazlum derdini sezendir
Acılardan bal süzendir
O onurlu bir ozandır
Hüseyin Çırakman usta.
Hacı Bektaş tezindedir
Atatürk’ün izindedir
Gülçınar’ın özündedir
Hüseyin Çırakman usta
25
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ÇIRAKMAN USTA

Bu kültüre hizmet veren
Hüseyin Çırakman usta
Aşıklar bayramı kuran
Hüseyin Çırakman usta.
Gider erenler yolundan
Sevgi akıyor dilinden
Kendisi Çorum ilinden
Hüseyin Çırakman usta.
Behrami aşkınla yanar
Hasretinden kalbi kanar
Tüm dostların seni anar
Hüseyin Çırakman usta.
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BÜYÜK OZANIMIZ ÇIRAKMAN’A

Sevgi, hoşgörü dolu özünden
Zarar gelmez ariflerin sözünden
Çıkmıyorsun Atatürk’ün izinden
Yoksulun yanında oldun Çırakman

Aşık Veysel’le Pir sultana dost oldun
Birikimin, bilginle sen şan aldın

Büyük bir ustasın eşin bulunmaz

Sevgi barış dosta saygıda kaldın

Ozanlar emekçi, hilesi olmaz

Sabretmenin özünde kaldın Çırakman.

Senin gibi büyük ozan hiç gelmez
Hoşgörünün özü oldun Çırakman

Kimseyi incitmedin, gönül kırmadın
Haksızın üstüne gittin geri kalmadın

Çorum ili Sungurlu’nun huyundan

Vatan hainlerine fırsat vermedin

Onurlu, yürekli Körkü köyünden

Birliğin yolunu buldun Çırakman.

İnsan sevgisinden, Hak’kın dilinden
Muhabbet dostluğu kurdun Çırakman

Hak Muhammed Ali’yi çok sevdin
Sana katı diyenleri sen övdün

Senin gibi halk ozanı bulunmaz

Pirimiz hünkar Hacı Bektaş Veli dedin

Mahsuni yoldaşındır geri kalınmaz

Erenlerin dostu oldun Çırakman.

Feyzullah, Sulari, Daimi’siz olmaz
Ozanlar temelini attın Çırakman.
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USTADIM

Tarihler geçse de unutulmazsın
Hüseyin Çırakman ustadım benim
Sevdan Cumhuriyet, özün Atatürk
Hüseyin Çırakman ustadım benim.
Alçak gönüllüydün, gönül yıkmadın
Haksızlığa karşı oldun, bıkmadın
Özgürce haykırdın, yoldan çıkmadın
Hüseyin Çırakman ustadım benim.
Dünya malında da olmadı gözün
İlkeli oluşun, bütündü özün
Namertlere her an acıydı sözün
Hüseyin Çırakman ustadım benim.
Birlikten yanaydı, ikilik yoktu
Namert sofrasında karınlar toktu
Emek sömürene sözlerin çoktu
Hüseyin Çırakman ustadım benim.
Seyit Dergahi’nin ışığı oldun
Gönülden, gönüle akıp da doldun
Ulu bir çınardın, kuruyup soldun
Hüseyin Çırakman ustadım benim.
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ÇIRAKMAN’I ANDIK

Mustafa Kemal’in izini süren
Çırakman’ı andık Çorum ilinde
Medeni yaşama önemi veren
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
Kırkını verdiler kızı, kızanı
Adına yakışır kurmuş düzeni
Yirminci aşırın büyük ozanı
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
Ölürsem Çorum’a götürün demiş
Arif Ağa ile yatırın demiş
Şiirle, türküyle bitirin demiş
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
Ozanlar, şairler toplanıp vardık
Ustanın başında saygıyla durduk
Şiirle, türküyle tellere vurduk
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
Gönül adamıydı, bizden biriydi
Bal yapardı, peteklere arıydı
İçilecek sular gibi duruydu
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
Kul Kemal’im geldim Sivas’tan beri
Üstadı görmeden dönmedim geri
Atatürk’ün sadık neferi, eri
Çırakman’ı andık Çorum ilinde.
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ÇIRAKMAN

Bindokuzyüzotuz Körkü köyünde
Dünya’ya gözünü açtı Çırakman
Yirmisekiz şubat ikibinonüç
Bu fani dünyadan göçtü Çırakman
Güçlü bir kalemdi, eserler yazdı
Haklıyı savundu, haksıza kızdı
Türküler söyleyip, şiirler dizdi
Ne bir gün korktu, ne kaçtı Çırakman
Ata’nın izinden yürüyün derdi
Mazlumları övüp, zalimi yerdi
Sonunda bu toprak onuda sardı
Yağmurdu toprağa düştü Çırakman.
Yiğitçe haykırdı, çaldı sazını
Söylerdi doğruyu, çekmez sözünü
Arif Ağa’yada döndü yüzünü
Ayrılık badesi içti Çırakman.
Yürekli’nin yürek dönmüştür köze
Çok şeyler öğrettiniz sizlerde bize
Rahmet diliyorum ozanım size
Hayat sana boran kıştı Çırakman.
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ÇIRAKMAN

Ne kadar üzüldüm, duydum haberi
O kadar kısadır, geçen her zaman
Ateş yakar derler, düştüğü yeri
Kim ne kadar yaşar, orası güman
Altmışlı yıllarda tanıdım onu
Bir kardeş gibiydik, her zaman hani
Mertti çekmez sözü, bilmez yalanı
Sahnede, ortamda tam bir babacan.
Bir çok esri var, nice yapıtı
Nur olsun toprağı, yeri tabutu
Bize Hoş Geldiniz onu tanıttı
Çalınır medyda, duyulur her an.
Çok zaman buluştuk, sohbetler ettik
Etkinlikler oldu, evine gittik.
Şiir, felsefede yüceye yettik
Çalar, söylerdi hazırdı ortam.
Sever oğlu Mahmut, Ferhat Sönmez’i
Satılmış, Bektaş, kızı Sevgi’yi
Vefakar Gürcü’dür onun güneşi
Yaşar içimizde, ayrılmaz inan.
Zebuni nur olsun kardeşim yerin
Hepimizi yutar bu toprak zemin
Aileye sabırlar, sana rahmet dilerim
Uçtu çınar Hüseyin Çırakman.
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NASIL DESEM

Gördüm asılı kalmıştı duvarda duvarda iki sazın
Gönlümüzdeydi çardakta oturup dinlemek Yaz’ın
Heyhat geçti gayrı tecelli etmişti alın yazın
Koyduk mezara vasiyetinmiydi derin kazın.
Bıraktık mezarına çok sevdiğin sıgaradan
Son sıgarayla ne kadar zaman geçti aradan
Aklımızda bir şey kalmaz toprağından, taşından
Kaçarcasına uzaklaştık mezarının başından.
Dünyanın gamı, kederinden dönmüşsün yaprağa
Kavuştun artık ana koynu dediğin toprağa
Çırakman koyver Yazar gelsin sana uğramağa
Bembeyaz kefen içinde girdin kızıl toprağa.
Ali YAZAR
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OZAN ÇIRAKMAN’A

Esti seher yeli, kırdı dalını
Verdin sırtın yere üstad Çırakman
Ecele kaptırdın kilim, halını
Derdin deryasıydın üstad Çırakman.
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Halkın ozanıydın okur yazardın

Bindokuzyüzotuz cihana geldin

Zalimin zulmüne mezar kazardın

Öz kültürümüze çalıştın, daima yeldin

Haksıza haykıran ulu ozandın

Hak’kın deryası, çağlayan seldin

Yerdin haksızları üstad Çırakman.

Birdin meydanlarda üstad Çırakman.

Tüttürdüğün baca aniden söndü

İşkenceler gördün, saçını yoldun

Yirmisekiz Şubat bir kara gündü

Seksenüç yıldır çileyle doldun

Kervanıyın yükü tersine döndü

Hazan değmiş gibi srardın, soldun

Serdin al yeşilin üstad Çırakman.

Dirdin halk içinde üstad Çırakman.

Köyleri gezdin, Şekip’e ulaştın

Sönen ateşimi narına yaktın

Saz omuzda Avrupa’yı dolaştın

Bir yıldız misali parlayıp, aktın

Ustam Kul Ahmet’le çokça çalıştın

Ozan Naçari’yi zorda bıraktın

Erdin menziline üstad Çırakman.

Girdin topraklara üstad Çırakman.
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BABA

Ömür boyu gerçekleri yazarak,

Tarihlerde, kitaplarda yer ettin.

İnsanlık savaşı verensin Baba.

Ulaşılmaz bir hayali var ettin.

Haksızlığa, zorbalığa kızarak,

Para kazanmadın, ama kar ettin.

Onları her zaman yerensin Baba.

Gerçekler sırrına erensin Baba.

Sevgiyle, muhabbet özünde saklı.

Hiç yılmadın doğruları yazmaktan,

Çağdaşlık, felsefe sözünde saklı.

Haksızlığın kuyusunu kazmaktan,

Kamilce bir bakış, gözünde saklı.

Çekinirsin insanları üzmekten,

Şekilde gizliyi görensin Baba.

Kötülüğe sınır gerensin Baba.

Önem verdin, kişiliğe, onura.

Kelimeler senle anlam buluyor.

Çıkar için bırakmadın kenara.

Bazen mermi, bazen çiçek oluyor,

Susuz insan hasret kalır pınara,

Sevgi deryan paylaştıkça doluyor,

Çağlayıp, gönüle girensin Baba.

Muhabbet gülünü derensin Baba.

Ozan oldun, bu uğurda çalıştın.

Doğruyu gözetip, yanlışa vurdun.

Sevincine, zahmetine alıştın.

Barış, sevgi, dostluk üstünde durdun.

Engel çoktu, sen doruğa ulaştın.

İçinde tertemiz bir dünya kurdun.

Dostun gönülünde yarensin Baba.

Gönül saltanatı sürensin Baba.

Eserlerin bir ömürü gizliyor,

Oğlun Sönmez senle gurur duyuyor.

Özgürlüğü, çağdaşlığı izliyor.

Gerçekleri orta yere koyuyor,

Bazen coşup yürek, bazen sızlıyor.

Eserinden alabilen doyuyor,

Şiirle yaşamı örensin Baba.

Özünü meydana serensin Baba.
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BABA

Beni yoktan var eyleyip yaşattın
Her zaman yanımda gibisin babam
Emekle büyütüp, sevgini kattın
Her zaman yanımda gibisin babam.
Ozandın sen, diyar, diyar dolaştın
Sazın ile dertlilere yoldaştın
Gönül şerbetinden bizle paylaştın
Her zaman yanımda gibisin babam.
Haram yoktu, ekmeğinde aşında
Onurlu yaşamak vardı şanında
Bahar ayı, temmuzunda, kışında
Her zaman yanımda gibisin babam.
Ekmeği, aşı senle bal eyledik
Can içinde aşkı biz yar belledik
Canın canımızda, tenin özledik
Her zaman yanımda gibisin babam.
Sevgiyle muhabbet, aşkı özünde
İnsan hakkı, barış vardı sözünde
Benliğimde, hayalimde, gözümde
Her zaman yanımda gibisin babam.
Sevgi kızın, özünde seni arar
Yüreğinde ateş ile kor yanar
Hasret gülüm buram, buram sen kokar
Her zaman yanımda gibisin babam.
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HALK OZANI

HÜSEYİN ÇIRAKMAN
YAŞAMI VE KİŞİLİĞİ

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

HALKOZANI HÜSEYİN ÇIRAKMAN YAŞAMI VE KİŞİLİĞİ
1930 Yılında Çorum ili, Sungurlu ilçesinin Körkü köyü’nde Dünyaya
gelmişim. Ablam Elif, ben ve kardeşim Hasan üç kardeştik. Babamın adı Bektaş,
annemin adı Sultan’dır. Babam çok az olan arazimizi eker, biçer geçimimizi bununla
sağlardık. Çift sürerken dinlenme aralarında sigarasını yakar, elini kulağına atar
türkü söylerdi. Sesini duyan tüm köylüler işini bırakıp can kulağıyla onu dinlerlerdi.
Usta aşık deyişlerini cem törenlerinde başkalarının sazı eşliğinde okurdu. Bu nedenle
çevre köylerde de tanınır, davetlere giderdi.
Hiç unutmam, köye uzak bir tarlamız vardı. O tarlaya ekin biçmeye giderken
ufak, tefek olan eşeğimizin heybesine ekmeğimizi ve katığımızı korduk. Babam
eşeğin üzerine biner, tırpanları omuzuna alırdı. Hayli gittikten sonra yolumuz
yokuşladığında yokuşu çıkarken, babam zaten neredeyse yerde sürüklenen
bacaklarını öne doğru uzattığında, eşek bacaklarının arasından çıkar gider, babam
ayakta kalırdı. Bu olay bizi çok güldürürdü.
Okul çağına geldiğimde köyümüzde okul yoktu. Babam da uzak köydeki
okullara beni yollamadı. Bu nedenle okula gidemedim. Okuma arzusu içimde yer
etmişti. Bu hevesimi gerçekleştirmek için köyde okuma, yazma bilenlerden Abidin
Ağa derler bir büyüğümüz vardı ondan okuma, yazmayı öğrendim. Köyde küllükte,
çöplükte bulduğum kağıtları temizleyip okurdum. Daha sonra elime geçen bütün
kitapları zevkle okumaya başladım. Dışarıdan sınavlara girerek ilkokul diploması
aldım.
Saz çalma isteğim ise babamın etkisiyle içime yerleşti. On, onbeş yaşlarımda
köyümüzde saz çalan, Nesimi Ağa’dan onun sazıyla ders alarak saz çalmayı
öğrenmeye başladım. Okuma, yazma ve saz çalma arzusunu beraber gidermeye
çalışıyordum. Babam yalvarmalarıma dayanamayarak bana bir saz aldı. Eksik olan
perdelerin yerine bağladığım ipler, zaman zaman saz çalarken aşağı, yukarı kayardı.
Artık cemlerde, düğünlerde kendi sazımla çalıyor, usta aşık deyişlerini
söylüyordum. Bir kaç yıl bu şekilde devam ettikten sonra ilk şiirimi nişanlımın ölümü
üzerine yazdım. Gönlümdeki sevgi, coşku, muhabbet iç dünyamdan, dış dünyama
çıkmaya başlamıştı, ikinci şiirim Madımak’tan sonra her konuda şiir yazmaya
başladım. Köyde yaşam sürerken gençlik yıllarımda yazmış olduğum şiirlerimde son
kıtada önceleri Hüseyin adımı kullandım. Daha sonraları ise Çırakman mahlasıyla
şiirlerimi yazmaya devam ettim.
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Şekerhacılı Köyünden Gürcü ile evlendim. Dört oğlumuz olduğunda,
çocuklarımı okutup, iş sahibi yapmak için köydeki ağırlaşan geçim koşullarını
bırakıp, 1963 yılında Ankara’ya ailemle birlikte göç ettik. Mamak semtinde bir
gecekondu yaparak, burada oturmaya başladık. Aşıklık geleneğine Ankara’da
devam ederken, aileye iki çocuğumuz daha eklendi. Eşim Gürcü, erkek çocuklarım;
Satılmış, Mahmut, Bektaş, Ferhat, Sönmez ve kızım Sevgi ile beraber zor koşullarda
yaşam mücadelesi veriyorduk
Sazım ve sözümle Türkiye’nin birçok illerinde konserler verdim. Yalnızca
Ozanlık geleneğinden kazanabildiklerimle ailemin geçimini sağlamaya çalıştım.
Türkiye’yi adım, adım dolaştım. Birçok okullarda yıllarca Türk Edebiyatından canlı
örnekler verdim. Kendi halk kültürümüzün zenginliğini ve güzelliklerini onlara
tanıttım. Almanya, Fransa, Avusturya, Yugoslavya ve İsviçre’de konserler verdim.
İsviçre’de bir buçuk yıl kaldım.
Aşık Veysel, Mahzuni Şerif, Feyzullah Çınar, Muhlis Akarsu, Sekip
Şahadoğru, Neşet Ertaş, Kul Ahmet, Ali İzzet Özkan, Kul Hasan, Mahmut Erdal,
Emini Düştü, Daimi, Yoksuli, Ali Gürbüz gibi birçok Halk Ozanı arkadaşlarımla
beraber yurtiçi, yurt dışı konserlere katıldım. Doyumsuz muhabbet ve anılarımız
oldu. Hepsinin gönlümde ayrı bir yeri vardır. Tüm Ozanlar olarak halkın işitir kulağı,
görür gözü, söyler dili olmaya özen gösterdik.
Onur, şeref, haysiyet ve kişiliği ön planda tutarak tüm haksızlıklara,
kötülüklere karşı sazımla, sözümle tavır alıp korkusuzca bunu ortaya koydum. Ben
ve birçok arkadaşım bu tavır ve düşüncelerimizden dolayı baskılar ve haksızlıklarla
karşılaştık. Benim için en zor olanı 12 Eylül harekatı ile üç çocuğumla beraber
benim de içeri alınarak işkencelere maruz kalmak olmuştur. Bu benim içimde asla
unutulmayacak bir acıdır. Kötü olanı, zor olanı da bunların nedeninin sadece fikrim
ve halktan yana tavır koyuşum olmasıdır.
Ozan arkadaşlarımı bir çatı altında toplayabilmek amacıyla 1974 yılında
“Halk Ozanları Kültür Derneği”nin kurulmasına öncülük ettim ve ilk başkanı
olarak iki sene görev yaptım. Bu dernek varlığını ve çalışmalarını halen devam
ettirmektedir.
Altmışbeş yılı aşkın süredir, başka hiçbir gelirim ve de sosyal güvencem
olmaksızın Ozanlık geleneğini hizmet ettim. Bu özverili çalışma duygu ve
düşüncesi bana; insana insanca bakmayı, canlı cansız varlıkları sevmeyi, insanlar
arasında sevgi bağı kurup geliştirme arzumu gerçekleştirmeme sebep olmuştur.
Tüm insanları Yunus’un söylediği gibi “Yaratılanı Sev, Yaratandan ötürü” düşüncesi
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ve hoşgörüsüyle, insanın büyüklüğünü sonsuz sevgi ölçüsüyle ölçmeyi öğrendiği
taktirde iyi bir insan olacağına inancımı öz olarak kabul etmeme neden olmuştur.
Barış, dostluk, demokrasi, özgürlük, insan haklarına saygıyı, çevreyi
korumayı halkım kadar bende sevdim, bu konuları şiirlerimde işledim. Dil, din,
renk farkı gözetmeden, çağdaş düşünceyi ön planda tutarak, felsefe ve tasavvufa
önem vererek bu konuda eserler yazdım. Bir çok etkinliğe davet edildim, çok sayıda
ödüller aldım. Bunlardan en önemlisi Benin yaşantımda ayrı bir yeri ve önemi olan
2001 Yılı “Hacı Bektaş Veli Onur Ödülüne” layık görülmemdir.
Almanya’da konser için bulunduğum dönemlerde üç kaset çıkardım.
Ondört adet kitap yazdım. Birçok eserim çeşitli kitap, antoloji, dergi ve gazetelerde
yayınlandı. Eserlerimden bazılarını sanatçılar kasetlerine koymuşlardır. Çok
sanatçıda eserlerimi çeşitli konser ve televizyon kanallarında okumaktadır. 1964
yılındı Hacı Bektaş şenliklerinde ödül almış olduğum “Bugün Bize Hoş geldiniz
Erenler” adlı eserim yıllarca TRT’de fon müziği olarak çalınmıştır. Çeşitli kurum
ve kuruluşlardan çok sayıda madalya, şilt, teşekkür ve taktir yazıları aldım. Ondört
adet kitap çıkardım. Bazı kitaplarımda yalnız kendi eserlerimi yayınladım. Bazı
kitaplarımda da ozan arkadaşlarımın eserlerine yer vererek bu güzellikleri sizlerle
paylaşmak istedim. Yayınlanmış kitaplarım: Aşık Hüseyin ÇIRAKMAN 1956 Yaralı Gönül 1956 – Talihsiz Aşık 1956 – Gönülden İlhamlar 1960 – Hak Yardımcı
Her Kuluna Sen Devamet Okuluna 1963 – Hoş Geldiniz Erenler 1969 – Sesimiz
1973 – Halkın Sesi Halk Ozanları 1975 – Çorumlu Halk Ozanları 1992 - Deyişleriyle
Dünün ve Bugünün Halk Ozanları 1994 – Ozanca Yaşamak 1999 - Halkın Dili Halk
Ozanları 2000 - Sevgiyi Aradım Aşkı Aradım 2002 - Altmış Yıl Ozanca Duruş 2005.
İki defa mesane tümöründen ameliyat oldum. Okumayı ve araştırmacılığı çok
seviyorum. Yiyemediğimiz, giyemediğimiz günlerimiz çok oldu. Aç kaldım, açık
kaldım ama asla onursuz kalmadım. Tüm yaşantım boyunca gerçekleri yazdım. Her
zaman halkımın yanında, haksızın, karşısında oldum. Belki bunun da büyük etkisi
sonucu maddi kazancım olmadı. 1963 yılında Ankara’ya gelip, yapmış olduğum
gecekondumda bir ömür boyu zor koşullarda ben ve ailem yaşam mücadelesi verdik.
Halkıma, insanlığa birşeyler vermeye çalıştım. Her zaman onlarla içice oldum.
Onların taktiri, onların sevgi ve saygısı benim için en büyük kazanç olmuştur.
Ne yazık ki haksıza haksız, suçluya suçlu demek olumsuzlukları ortadan
kaldırmaya yetmiyor. Bir birey çağından sorumlu bir Ozan olarak ben bana düşeni
yapmaya gayret ettim. Bu benim yaşam düsturum oldu. Haksız ve güçlü olana karşı
sazımla, sözümle haklının yanında yer aldım..
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Altmışbeş yıllık hizmetimin karşılığı olarak, malesef herhangi bir gelirim ve
sosyal güvencem olmadı. Tüm uğraşlarıma rağmen, işverenim olmadığı gerekçesiyle
SSK’dan emekli olamadım. Yaşantımı, geçimimi zor koşullarda, çocuklarımın
desteğiyle sağlamaya çalıştım.
İşte ben buyum, bir damla suyum.
Halk Ozanı Hüseyin ÇIRAKMAN ozanca bir yaşamın, ozanca geçen bir
ömrün ardından 28.02.2013 tarihinde Hak’ka yürüdü. Kendi isteği üzerine ÇorumSungurlu Akpınar köyü girişinde bir alevi Ereni olan Arif Ağa’nın Türbesinin
bulunduğu yere defnedilmiştir.
Çorum’a, Sungurlu’ya giderken veya yolunuz oradan geçtiğinde Sungurlu’ya
18 km mesafede bulunan anıt mezarını görmeniz mümkündür. Yanına uğramak,
onun sizde bırakmış olduğu sıcaklığı yeniden yaşamak, onu yüreğinizde hissetmek
isterseniz siz dostlarının, sevenlerinin ziyaretini bekliyor.
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“Her şey özünde olanı var eder. Örneğin bir çiçek kırmızı renkte ise o çiçeğin
tohumunda da kırmızı renk gizlidir. Bu tohum toprağa düştüğünde, su, hava ve
güneşin etkisiyle o tohum belli bir zaman sonra aslının aynı gibi kırmızı bir gül
olacaktır.”
İnsan içinde yaşam aynıdır. Manen gelişebilmek için dört kapı vardır.
Şeriat, tarikat, marifet ve sırrı hakikat’tır. En zor olanı marifetle, özde olan Hak’kı
benliğinde bulanlar bunu anlayabilir. Yunusun dediği gibi “Bir ben vardır, benden
içerde”. Kendi benliğini yok edip, özde olanı bulduklarında bütün kötülüklerden
sıyrılarak olgun insan olurlar ki bu da ancak aşk ve sevgi ile gerçekleşebilir.”
EMEK YAYINEVİ 1956-ANKARA
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AH BABAM

Beni yumurtadan cüce eyledin,
Senin hakkın unutulmaz, ah babam.
Çalıştın, gündüzü gece eyledin,
Senin hakkın unutulmaz, ah babam.
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Beni büyüttün de günüm görmedin,

Giderdin tarlaya, çifti sürerdin,

Şu Dünya’da bir murada ermedin,

Bir soluk kaybolsam, beni arardın,

Zalim felek maksudunu vermedin,

Yavrum nerde diye hemen sorardın,

Senin hakkın unutulmaz, ah babam.

Senin hakkın unutulmaz ah babam.

Sen olmazsan nasıl olur halimiz.

Ben silemez oldum gözüm yaşını.

Gayrı meyve vermez, kuru dalımız,

Rahmetle anarak diktim taşını.

Felek kırdı kanadımız, kolumuz,

Yaktı ölüm ciğerimin başını,

Senin hakkın unutulmaz, ah babam.

Senin hakkın unutulmaz, ah babam.

Oğlun Hüseyin yollarını gözlerdi,

Hüseyin Dünya’da bulursan eri,

Ben ağlasam yüreklerin sızlardı,

Yoluna feda et baş ile seri.

Kazadan, beladan bizi gizlerdi,

Şefaat ede iki cihan serveri,

Senin hakkın unutulmaz, ah babam.

Senin hakkın unutulmaz, ah babam.
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VATAN İÇİN ASKER OLDU KUZULAR

Otuz doğumlu bu yıl asker oluyor
Ayrılıkla gül benizi soluyor
Anneleri saçlarını yoluyor
Vatan için asker oldu kuzular.
Jandarmalar pusulayı getirir
Getirir de muhtarlara yetirir
Alır bizi şubemize götürür
Vatan için asker oldu kuzular.
Sabahleyin erden düşerler yola
Geri dönüp bakar sağ ile sola
Nazlı yari der ki uğurlar olu
Vatan için asker oldu kuzular.
Babası olanlar şapkayı yıksın
Babası olmayan bir yana çıksın
Allah cümlesinin yüzüne baksın
Vatan için asker oldu kuzular.
Babası olanlar gülerek salar
Babası olmayan gaylaya dalar
Şu zalim gurbetlik bağrımı deler
Vatan için asker oldu kuzular.
Aşık Hüseyin der ki boyraz yelinen
Babam yok ki savuştura elinen
Eller savuşturur tatlı dilinen
Vatan için asker oldu kuzular.
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HASRET GİDEN NİŞANLIYA

Nişanlandım da gittim, askere,
Ne deyim Allah’ım emrine şükür.
Ben almadan, o yar almış teskere,
Ne deyim Allah’ım emrine şükür.
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Ben asker olunca, yar hasta düşmüş

Nerde allı görsem, sanardım yari.

Elleri, kolları, gövdesi şişmiş.

Vermedi muradım cenabil bari.

Zalim hastalıkla kavrulup pişmiş.

Başlık için sattım, davarı, malı,

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.

Bir aylığına bende geldim izine,

Bir şahin avladım, o da tor geldi,

Doya, doya bakamadım yüzüne.

Yüreğime ateş ile kor geldi,

Gücenme Allah’ım benim sözüme,

Bu ayrılık bana gayet zor geldi,

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.

Bana dediler ki, nişanlın öldü,

Aşık Hüseyin durmuş, destan yazıyor,

Has bahçe içinde güllerin soldu.

Gözlerinden kanlı yaşlar akıyor,

O kara gözlere topraklar doldu,

Felek gönlüm viran edip yıkıyor,

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.

Ne deyim Allah’ım emrine şükür.
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BABAM BENİ EVERSİN

Oğlan girer 14-15 yaşına,
Şapkasını yan örtüyor başına,
Düşer meyli bekar kızın peşine
Der ki, babam beni bu yıl eversin.
Babası der oğlum çocuksun daha,

Oğlan der düşmüşüm sevda peşine,

Cenabı hak teala yüzüne baka,

Yoksa elim vurmam senin işine,

Gelecek sene de bol mahsul çıka

Sevdiğim giriyor, benim düşüme,

Evereyim seni, sabreyle biraz.

Der ki, babam bu yıl beni eversin.

Oğlan der ki, babam tohum saçacak,

Babası der işi tutmuyor eli,

Yarsiz benim gönlüm nasıl geçecek,

Esmiş kafasında sevdanın yeli,

Aldatarak başkasıyla kaçacak,

Daha farkedemen çiçeği, gülü,

Der ki babam beni bu yıl eversin.

Evereyim seni sabreyle biraz.

Babası der beğendiğin alayım,

Aşık Hüseyin der ki böyledir zaman,

Oğlum sabır eyle kölen olayım,

Böyle olur ise halimiz yaman

Çok yerler gezeyim güzel bulayım,

Babalar kalbinde kalmasın güman,

Evereyim seni sabreyle biraz.

Oğlan der ki babam beri eversin.
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ANA HAKKI

Dokuz ay şu seni gezdirdi anan,
Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.
Zahmetsiz Dünyaya gelmişim sanan,
Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.
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Yavrum diye öllüğünü eledi,

Sakın kör şeytanın sözüne gitme,

Hizmet etti beşiklere beledi,

Anaya babaya işkence etme,

Cenabı Allah’dan seni diledi

İşkence edersen, dergaha yetme,

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.

Satın alıp eksiğini yetirsem,

Hasta olsan başucundan kalkmazdı,

Hizmet edip, her işini bitirsem,

Issız koyup dışarıya çıkmazdı,

Yedi kez sırtımda hacca götürsem,

Katlandı cefana senden bıkmazdı,

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.

Anan senin için çok çekti zahmet.

Aşık Hüseyin der dergaha varam.

Helal evlat isen oku ırahmet.

Bir lokman bulupta yaremi saram,

Yarın sana şefaat etmez Muhammed,

Anasını döğer, var ise haram,

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.

Hiçbir zaman ana hakkı ödenmez.
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54’ÜN KIŞINDA

Size söyleyeyim zahmerinin kışını
Yetmedi vademiz kurtulduk şükür
Ecel geldi bırakmıyor peşimi
Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.
Çukurludan çıktık hava kış idi

Beş Kız’ı geçince zor söktük karı

Güneş vurdu her taraf da ışıdı

Ezberi virt ettik ah ile zarı

Emmimin oğlu da bana eş idi

Bize yardım etti Cenabı bari

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.

Tatlıyı geçince yolu şaşırdık

Geldik Karadolağa, doğruca geçtik

Dereden tepeden belden aşırdık

Pek fazla yorulduk, cigara içtik

Biraz durduk, aklımızı devşirdik

Senemin mezarda tamamen şaştık

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.

Zorunan, şerinen düştük Beş Kız’a

Kara duman her tarafı bürüdü

Hey Cenabı Allah yardım et bize

Köylü bütün fener aldı yürüdü

Yel esip karları doldurdu göze

Aşık Hüseyin der ki ömrüm çürüdü

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.

Yetmedi vademiz kurtulduk şükür.
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YUSUF
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Altıncı ayın tamam onbiri

Kara yazı yazmış benim alnıma

Felek hançerini çaldı gidiyor

Zalim direksiyon geldi karnıma

Ölüpte gidenler gelmiyor geri

Toprak doldu gözlerime, burnuma

Yusufu gençlikte aldı gidiyor.

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Yağmur yağar hergi nasıl edelim

Yüreğime düştü ince sızılar

Haydin arkadaşlar köye gidelim

Öksüz, yetim kaldı körpe kuzular

Kısmetim tükenmiş, gelmiş ecelim

Ailem Sultan’da beni arzular

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Ortalık çamurdu bindim motora

Yardan ayrı düştüm bu genç yaşımda

Öleceğim hiç gelmedi hatıra

Konu komşu ağlaşıyor başımda

Acep kimler bakar öksüz, yetime

Azrail göz açtırmaz döşümde

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Karışmazdım ileriye, geriye

Aşık Hüseyin derki acırım gence

Can dayanmaz yarep böyle yareye

Felek hançer vurdu, gülleri gonca

Motorla birlikte düştüm dereye

Eserim kalın dünyada ölünce

Felek hançerini çaldı gidiyor.

Felek hançerini çaldı gidiyor.

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

GURBET HALİ

Hır yiğit gurbete gittiği zaman,
Her bakan garip, garip görünür.
Eğer kesesinde harçlık olmazsa,
Bakar, bakar yad ellere yerinir.
Nere gideceğini şaşırır bilmez,

Bu gurbetlik koç yiğidi del eder,

Ah çekipte ağlar gözünü silmez,

Çok ağlatır gözyaşını sel eder,

El ile beraber şad olup gülmez,

Senelerce kalsa cana kar eder,

Bir garip gayleye dalar oturur.

Derdini aleme döker oturur.

Yüksekteki gönül, alçağa iner,

Kederinden geçer gurbetin hali,

Şu yalancı dünya başına döner,

Fazla düşünürsen eyliyor deli.

Yardan selam gelse atası söner,

Sılaya varıp da o gonca gülü

Sılaya ah çekip ağlar oturur.

Koklasaydım bir yol der de oturur.

Açılıp kimseye edemez nazı,

Hüseyin der bu sözü alanlara,

Aklından mı çıkar o yârin sözü,

Yarini gurbete hem salanlara,

Sılayı düşünür, kan ağlar gözü,

Gurbette eğlenip çok kalanlara,

Felek bizi ayırdı der de oturur.

Allah sabır versin der de oturur.
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TOPRAK

Evvelki Atamız senden kuruldu,
Nice canlar yedin sen kara toprak
Bizim kısmetimiz senden verildi
Nice canlar yedin sen kara toprak
Bunu fark etmiyor her hal bazısı
Sen koyunsun, insanoğlu kuzusu
Aklımızdan çıkmaz ölüm sızısı
Nice canlar yedin sen kara toprak.
Az yaşasa çok yaşasa bir kişi
Akıbet ölmektir onların işi
Alıp hapis eden akıllı başı
Nice canlar yedin sen kara toprak.
Mevla her nebatı senden bitirir
Ölenleri iç koynunda yatırır
Çalalar salacıyı boşça getirir
Nice canlar yedin sen kara toprak.
Can cesetten çıksa sana olur teslim
Herkeste bilir ki sendendir aslım
Hep sana karıştı sinsilem, neslim
Nice canlar yedin sen kara toprak
Hüseyin topraktan eyledi beyan
Gaflette kalmasın bu sırrı duyan
Kimisi atlıda kimisi yayan
Nice canlar yedin sen kara toprak.
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MUHANET

Elinde olmazsa varsan yanına
Allah muhanete muhtaç etmesin
Olmadık işleri okur canına
Allah muhanete muhtaç etmesin.
Soğuk suyu üfürüp de içerler

Ateşlenir, ama birden sönersin

Bu dünyadan elbet bir gün göçerler

Yüksek gönül enginlere inersin

Gülerek seninle dalga geçerler.

Elin boşça, geri eve dönersin

Allah muhanete muhtaç etmesin.

Allah muhanete muhtaç etmesin.

Kendinden gayriyi fark edip görmez

Yoksuzluk dünyada ne yaman beter

Ne haldesin deyip halini sormaz

Mümin kulun Allah canına yeter

Elinde olmazsa ekmeği vermez

Sılaya hasretlik burnuna tüter

Allah muhanete muhtaç etmesin.

Allah muhanete muhtaç etmesin.

Yolsuzluk insanı candan bezdirir

Hüseyin ağlayan bir zaman gülmez

Hacet için kapı kapı gezdirir

Başına gelmeyen bu hali bilmez

Bir şey talep etsen yüzün azdırır

Her nere varsan istediğin olmaz

Allah muhanete muhtaç etmesin.

Allah muhanete muhtaç etmesin.
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DERT OLUR

Dünyada bir şeye meyil verirsen
Eğer alamazsan dert olur sana
Gece gündüz rüyada görürsen
Eğer alamazsan dert olur sana.
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Naçar kalır tatlı candan bıkarsın

Beyhude yerlere ömrün sökülür

Sen canını ateşlerde yakarsın

Ağzının içinde dişin sökülür

Gördüğün yerlerde bir ah çekersin

Genç yaşında belin iki bükülür

Eğer alamazsan dert olur sana.

Eğer alamazsan dert olur sana.

Bir gün de Karşına çıkar salınır

Kalbin mahzun olur kalırsın naçar

Ah dedikçe kara bağrın delinir

Ah ile vah ile günlerin geçer

Ciğerlerin bölük, bölük bölünür

Ayrılık onulmuz bir yare açar

Eğer alamazsan dert olur sana.

Eğer alamazsan dert olur sana.

Sakın gücenme benim sözüme

Aşık Hüseyin de derdini deşti

Gece gündüz, uyku gelmez gözüme

Havayi hevesle çok günüm geçti

Eyvah deyip vurun iki dizine

Şu dünyada gönlüm bir şeye düştü

Eğer alamazsan dert olur sana.

Eğer alamazsan dert olur bana.
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KİME NE DEYİM

Devrin bazı gelinleri kızları
Zaman böyle oldu, kime ne deyim.
Hiçbir zaman düşünmezler bizleri
Zaman böyle oldu, kime ne deyim.
İnci ile boncuğu takar döşüne

Yarımşarlık ile o gremise

Gönüllü gönülsüz bakar işine

Nice yoksulları çıkarttın kise

Canı sıkılırsa düşmez peşine

Gelinler, kızlarda meraklı süse

Zaman böyle oldu, kime ne deyim.

Zaman böyle oldu kime ne deyim.

Yabancı görünce yaşmak çalmazlar

İstediğin alırsan yüzleri güler

Nasihat eylesen sözün almazlar

Cenabı Allah’tan çok hacet diler

Hiçbir zaman bildiğinden kalmazlar

Gayet şahbaz olur hizmete yeler

Zaman böyle oldu kime ne deyim.

Zaman böyle kime ne deyim.

Fakir bile olsan altın aldırır

Aşık Hüseyin der ki, beter demezler

Almaz isen muhabbeti kaldırır

İnsan yanar amma tüter demezler

Gizli sırrı düşmanına bildirir

Dünyayı satın alsan yeter demezler

Zaman böyle oldu kime ne deyim.

Zaman böyle oldu kime ne deyim.
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AÇ GÖZÜN

İstersen ağa ol, istersen paşa
Aç gözünü şu dünyaya aldanma
Ahirinde ölüm gelecek başa
Aç gözünü şu dünyaya aldanma.
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Bir gün olur figan, ölmüş duyarlar

Kör şeytanın dediğini yapma gel

Üzerinden elbisesin soyarlar

Doğru yoldan eğri yola sapma gel

Karanlık mezara seni koyarlar

Heves edip bu dünyaya tapma gel

Aç güzünü şu dünyaya aldanma.

Aç gözünü şu dünyaya aldanma.

Oğlun kızın figan edip ağlarlar

Niceleri gelip, elbet geçtiler

Ayrılık o dile ciğer dağlarlar

Fark edenler kendi kendin seçtiler

Ahu feryat edip kara bağlarlar

Ecel şerbetini ahir içtiler

Aç gözünü şu dünyaya aldanma.

Aç gözünü şu dünyaya aldanma.

Kaşların yay olsa, kirpik kemanı

Aşık Hüseyin yine aşka geliyor

Azrail gelince vermez amanı

Birden ağlayıp birden gülüyor

Yakın bu dünyanın ahir zamanı

Ne kadar yaşasa ahir ölüyor

Aç gözünü şu dünyaya aldanma

Aç gözünü şu dünyaya aldanma.
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GÜZEL İLE ÇİRKİN

Bir güzeli bir çirkine verince
Tomurcukken solmuş gül gibi olur
Iras gelip tenhalarda görünce
Sevgilisi ölmüş dul gibi olur.
Kaşını kaldırıp yüzüne bakmaz

O güzellik uçar gider yüzünden

Türlü kumaş olsa, sırtına takmaz

Kimse bir netice almaz sözünden

Hiç dirlik bulamaz, bir hayır çıkmaz

Ah çektikçe yaşlar döker gözünden

Birbirinden soğur el gibi olur.

Bağlamadan kopmuş tel gibi olur.

Küser talihine, karalar bağlar

Simsiyah gözleri olur bir nehir

Ellere baktıkça ah çeker ağlar

Döverler söverler çok çeker kahır

Gözlerin yaşı durmayıp çağlar

Bir dert sahibi olur kurtulmaz ahir

Birikse bir yere göl gibi olur.

Çiçekle kırılmış dal gibi olur.

Yavaş yavaş meyli düşer ellere

Aşık Hüseyin der, böyle olursa

Çıkar seyahate gider çöllere

Arayıp da tam dengini bulursa

işte böyle, böyle düşer dillere

Şu dünyada dilediğin alırsa

Gelir geçer aklı yel gibi olur.

Oğuldan alınmış bal gibi olur.
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FELEK

Çok diyar dolandım, gurbeti gezdim.
Usandım ahiri canımdan bezdim.
Gönül defterime derdimi yazdım.
İlkbahar ayımı kış etti felek.
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Türlü ceza ettim tendeki cana.

Niyet ettim maksuduma ermiye.

Peşimden gözyaşı döküyor ana.

Bahçedeki tomurcuğu dermeye.

Cihanda sevgili yoğumuş bana.

Az kalmışken nazlı yari görmeye.

Yolumu dağlara düş etti felek.

Defol ordan diye kaş etti felek.

Bülbül gibi figan ettim bir zaman.

Gam, kasavet, keder aldı başımı.

O yarin elinden dedim el aman.

Bana yedirmedi tatlı aşımı.

Her gün hayalimde o kaşı keman.

Takip etti, bırakmadı peşimi.

Bana unutulmaz iş etti felek.

Kötü talih ile eş etti felek.

Talih bile hiç yüzüme bakmıyor.

Aşık Hüseyin der yetmez mi kalan.

Soğudu aşkım, yüreğimi yakmıyor.

Sensin zalim beni taşlara çalan.

Ağlasam da gözümden yaş çıkmıyor

Binde bir kişidir muradın alan.

Dertli yüreğimi taş etti felek.

Derdimi aleme deş etti felek.
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GÖNÜL BİR KABEDİR

Bu Dünya’da ahitretin yapsana
Yalan Dünya bir gün başa dar olur
Sözlerimden gel bir hisse kapsana
Bu nasihat elbet sana yar olur.
Yeme fakir, fukaranın malını

Hak için gözünden yaşlar akıtman

Aman ha kaybetme doğru yolunu

Fakirleri hiç kapıdan bakıtman

Allah utandırmaz doğru kulunu

Geçmişin ruhuna rahmet okutman

Sonra işin, gücün orda zar olur.

Sonra cehennemde yerin nar olur.

Sakın bir kimsenin aybına bakma

Düşersin dünyanın bir sefasına

İyilik edersen başına kakma

Uyarsın nefsiyin her havasına

Gönül bir kabedir aman ha yıkma

Kulak verin Kerbela’nın yasına

Yıkan amma yapılması zor olur.

Utanın mahşerde sana olur.

Öleceksin elbet Dünya’da kalman

Şimdi bu sözüme kulak vermezsin

Söylediğim sözden bir hisse alman

Kendine bu işler ayıp görmezsin

Tutarsan sözümü perişan olman

Hüseyin der bu ikrarda durmazsın

Sonra Hak katında yüz kara olur.

Kıyamette işin, gücün zor olur.
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YAVAŞ YAVAŞ

Yaşın tam onbeşi bulduğu zaman
Verdiğin ikrarda dur yavaş yavaş
Seni Mecnun eder, bir kaşı keman
Görünmeye başlar sır yavaş yavaş
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Yirmisinde akıl biraz durulur

Kırk yaşında beyaz düşer saçına

Boşa gezer ise tezden yorulur

Ahiret sızısı düşer içine

Hoş gönüle yüksek saray kurulur

Uzak düşen yetişemen göçüne

Aşkın kilidini kır yavaş yavaş

Ahiret kaydını gör yavaş yavaş

Otuzunda düşün, borcunla derdin

Ellisinde ecel gelir dokunur

İşte tamam şimdi murada erdin

Nasip olur ise Kur’an okunur

Dünya alemini seyredip gördün

Altmışında kayıtların yakılır

Bir geçim kolayın sor yavaş yavaş

Hazırlanır mezar gir yavaş yavaş

Hazır olan malı yitip içtiysen

Çoluk çocuk döker gözü yaşını

Bir hozan tarlaya tohum saçtıysan

Sorguya çekerler garip başını

Vefasız yar ile konup göçtüysen

Hüseyin der burda bitir işini

Bu dünya başına dar yavaş yavaş

Toprağa karışır ser yavaş
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CEVAP VER

Ne mana çıkar ki elif de, min de
Keramet kimdendir, mucizat kimde
Hangi kul acaba yatamaz sinde
Bunlara bir cevap versene aşık.
Neden belli, bu dünyanın ahiri

Kim idi acaba olmuştu Hak’kın

Kim ayırdı batın ile zahiri

Kim idi resule, im ile yakın

Zevcenin elinden içki zehiri

Araya şirk koyup sapıtma sakın

Bunlara bir cevap versene aşık.

Bunlara bir cevap versene aşık.

Dört kapının hangisinden girmeli

Ne idi eveli, ne oldu ahir

Son makama ne şekilde ermeli

Dünya ıssız iken, o oldu zahir

Hangi haki paye yüzler sürmeli

Bülbül gonca gülde ne deyip şakır

Bunlara bir cevap versene aşık.

Bunlara bir cevap versene aşık.

Yedi iklim, dört köşenin başında

Aşık Hüseyin dert etmez mi kalan

Ejderhayı yerdi bir tek yaşında

Mağripden, maşruka kolunu salan

İsmi Azam yazılıdır kaşında

Anası bakire dünyaya gelen,

Bunlara bir cevap versene aşık.

Bunlara bir cevap versene aşık.
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MUHABBET YOLU

İnsan bir Meclise vardığı zaman,
Edeple oturup, kalkması gerek.
Arifler bir kelam sorduğu zaman,
Doğrulup yüzüne bakması gerek.
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El dedikçe dosttan elin çekerse,

Süryaniler gibi kibir seçerse,

Muhabbet yoluna tiken dikerse,

Sırrı harabatı beyan ederse,

İblise uyup da boyun bükerse,

Yolsuzun yolunda yürür, giderse,

Onun meclisinden çıkması gerek.

Dilini enseden sökmesi gerek.

Nefisen zulmetmez, hükmüne uyar.

Düşünüp korkmazsa yaradan, Hak’dan.

Bugün ikrar verse, yarında cayar.

Cüda olur ise mahbubu Şah’dan,

Kendini iblise ederse ayar,

Evvel ahir boynu kurtulmaz tok’dan,

Onun kalp evini yıkması gerek.

Kıyamete kadar çekmesi gerek.

Tarikat ilminden nesne bilmezse.

Haram demez herzeleri yiyorsa.

Şeytan kale yapar, kalbi gülmezse.

Ecdadı evvele sebdediyorsa.

Af dileyip, mürşidine gelmezse,

Çırakman der layin zırhı giyorsa,

O murdar canını yakması gerek.

Onunda dişlerin sökmesi gerek.
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ÇARE YOK

Dünya bir han imiş olduk misafir
Biz bu handan gitmemeye çare yok
Aslımız topraktır evvel ve ahir
Karışıp da yatmamaya çare yok.
İnsan bir gül gibi açıyor yaprak

Nice bin yıl yatıp, toprakta kalıp

Abit yaratmıştır cümleyi Allah

Hak sahibi orda hakkını alıp

Ecdadı Atadan kim kaldı bir bak

İsrafil son zaman surunu çalıp

Bozkurt gibi yutmamaya çare yok.

Tekrar geri bitmemeye çare yok.

İbadet et, kusur koyma işinde

Maşrıktan gün doğup, mağrıptan aşar

Gündüz hayalinde, gece düşünde

İnsan hayret eder, hem aklı şaşar

Ecel seni takip eder peşinde

Dağlar sökün eder, denizler taşar

Bir gün olur yetmemeye çare yok.

Mansur halaç atmamaya çare yok.

Ne mana var mal çoğunda, azında

Aşık Hüseyin der hep bunlar yakın

Bir fayda göremen oğlun, kızında

İtikat çok olsun amele bakın

Evden çıkıp, dört kişinin omzunda

Kuranda hükmolmuş, emidir Hak’kın

Kabrine gitmemeye çare yok.

Bütün Dünya batmamaya çare yok.
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ÖĞÜT

Dinleyin, söyleyim atasözleri,
Kulak veren şimdi binde bir tane,
Daima el malında gözleri,
Kendi malın yiyen binde bir tane.
Helal, haramı birbirine katar,
Eliyle ilmeği boynuna atar.
Bire aldığını tam onbeşe satar,
Buna günah diyen binde bir tane.
Bazısı göz diker geline kıza,
Nasıl haya gelsin böylesi yüze.
Hak Taala böyle mi buyurdu bize,
Bu fikirden cayan binde bir tane.
Sakın kardeş haram ile zinadan,
Bir gün seni atar yüksek binadan.
Baban, deden geldi geçti dünyadan,
Errahmana uyan binde bir tane.
Fazla tamah etme dünya malına,
Azığın hazırla ahiret yoluna,
Allah böyle emreylemiş kuluna,
Sırat, mizan duyan binde bir tane.
Aşık Hüseyin teselli ver özüne,
Arif olan gerçek desin sözüne,
Baba söz geçirmez oğlu, kızına,
Mazlum evlat şimdi binde bir tane.
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GÖRSEM SEVDİĞİM

Sen padişah olsan, ben de kul olsam,
Nolur gül cemalin görsem sevdiğim.
Seni ararken tenhada bulsam,
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
Benim meylim sende, uzağa kaçma,
Yalvarıyom sana arayı açma,
Gizli sırlarını faş edip saçma,
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
Ay geçti, yıl geçti göremez oldum,
Muhabbet gülünü deremez oldum,
Murada maksuda eremez oldum
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
Senin aşkın beni yakıyor nara,
Aşkın yaresin maşuku sara,
Dilenci olmuşum ben yana yana,
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
Gör halimi gonca gibi solmuşum,
Yar diyerek arayıp da bulmuşum,
Sen Leylasın ben de Mecnun olmuşum,
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
Mansur gibi beni sen taktın dara,
Kastetmen olur mu sevdiğin yare,
Hüseyin düşüyor hep ahu zara,
Nolur gülcemalin görsem sevdiğim.
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YOLSUZLARA

Allahın emrini bilmeyen kişi,
İblisin kardeşi desek olmaz mı.
Duyup Hak cemine gelmeyen kişi,
İblisin kardeşi desek olmaz mı.
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Suçsuz karı dövüp , sövüp boşuyan,

Cümle alemi yalan ile kandıran,

Hırsızlığınan, el malıynan yaşayan

Cahili öğretip, yoldan döndüren,

Dilinen isteksiz yeri kaşıya,

Fukaranın ocağını söndüren,

İblisin kardeşi desek olmaz mı.

İblisin kardeşi desek olmaz mı.

Elin ayıbını durmayıp yazan,

Kalbi vesveseli yatıp kalkarsa,

Her vardığı yere ederse düzen,

Zina edip el ırzına bakarsa,

Tarlayı koyup da sınırı bozan,

İki komşuyu birbirini takarsa,

İblisin kardeşi desek olmaz mı.

İblisin kardeşi desek olmaz mı.

Dünyanın zevkine fazla taparsa,

Hüseyin der anasını döverse,

Öksüzün elinden ekmek kaparsa,

Babasına küfür eder söverse,

En yakın komşuya zarar yaparsa,

Her vardığı yerde kendin överse,

İblisin kardeşi desek olmaz mı.

İblisin kardeşi desek olmaz mı
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YALAN DÜNYA

Toprak ile dünya kardeş olmuşlar,
Hani yalan dünya ademi nitdin.
Arayıp da birbirini bulmuşlar,
Hani kara toprak ademi nitdin.
Hak Tala Ademin canını verdi,

Lanetullah bağlayınca fıratı,

Nefsi emmareler yerine girdi.

Hak’ka kurban olmak idi muradı,

Cebrail kubbede iki gül gördü,

Celal Abbas bir yudum su aradı,

Hani yalan dünya gülleri nitdin.

Hani yalan dünya Hüseyni nitdin.

Mucizat topunu havaya atan,

Atasının tacı vardı başında,

Kendini kul diye Kaşmir’de satan,

Şepbiri, şüpberi gezer peşinde,

Lebbeyk deyip, Resul’ün carına yeten,

Kudret sürmesi vardır kaşında,

Hani yalan dünya Ali’yi nitdin.

Hani yalan dünya Fatma’yı nitdin.

Ali aba idi onların yari.

Hüseyin’in zikrinde müdayim geçen,

Cihanı tutardı yüzünün nuru,

Özünü ervahdan pak edip seçen,

Enbiyadır iki cihan serveri,

Adüler elinden zehirler içen,

Hani yalan dünya Resulü nitdin.

Hani yalan dünya oniki-mamı nitdin.
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OLDU GİTTİ

Sormayın derdimi behey gaziler,
Benim ilkbaharım kış oldu, gitti,
Alnıma yazılmış kara yazılar,
Gönül bir sevdaya düş oldu gitti.
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Aşık oldum maşukumu bulmadım

Felek güldürmedi garip başımı

Şu dünyada şad olup da gülmedim

Nere gitsem takip etti peşimi

Baştan başa muradımı almadım

Her ne yapsam başlı koydu işimi

Gözlerimden akan yaş oldu gitdi.

Gençlik hayatımdan kuş oldu gitti.

Gönül gamlı hiç gitmiyor kederim

Tutamadım bir mürşidin elinden

Dünyada bu imiş şansım kaderim

Kurtulmadım şu alemin dilinden

Felek seni şikayete giderim

Susuzluktan Kerbela’nın çölünden

Ayrılık bahtıma eş oldu gitti.

Bu dertler hepsine baş oldu gitti

Yalvardım feleğe tutmadı sözüm

Aşık Hüseyin der badeyi içen

Bendeyi aşka bağladı özüm

Ak üstünde karayı fark edip seçen

Ahu feryat edip kan ağlar gözüm

Muradın almadan dünyadan göçen

Feleğin bağrı da taş oldu gitti.

Akıl ermeyecek iş oldu gitti.
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KERBELA

Gönül görmek ister, haki payını,
Hak nasip eylese, varsam Kerbela.
Orada bulsam, şehitlerin şahını,
Eşiğine yüzüm sürsem Kerbela
Bulunmaz bir çeşme, yok imiş kuyu.

İbni Ziyad, lanet caydı sözünden.

Vermezler Hüseyin’e Fırat’tan suyu.

Çokları bent olup gider izinden.

Ah cehennem kalpli, mervanın soyu,

Ehlibeyt kan ağladı gözünden,

Kalem kollu Abbasi görsem Kerbela.

Hüseyin’e yardımcı girsem Kerbela.

Ali Ekber bir su diye ağlıyor.

Ne kadar cenk oldu vuruldu başlar.

Zekine, Hüseyin’in başın bağlıyor.

Ahı feryad edip, çığrışır kuşlar.

Gavurun askeri ciğer dağlıyor,

Sevenler gözünden akıtır yaşlar,

Şehit muradına ersem Kerbela.

Sinemde yarayı sarsam Kerbea.

Can dayanmaz oldu, başlar kesildi.

Hüseyin der Kerbelanın Şahını.

Hücum edip haymagahlar basıldı.

Nice sahip kıran aldı ahını.

Nice canlar ipler ile asıldı,

Seveni yarlıgın, gönlümün mani,

Orda bende başım versem Kerbela.

Şimirin dişini kırsam Kerbela.
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SILAYA SESLENİŞ

Garip gönül uçtu, gitti sılaya,
Anayı, babayı görebilir miyim
Felek beni uğrattı türlü belaya,
Acep hatırımı sorabilir miyim
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Mevla senden olsun bu derde çare.

Anam babam bakarmola yollara

Şansın böyle imiş, talihim kare.

Bekle yolum, sen yerinme ellere.

Mektup selamımı sen söyle yare,

Hoyrat sokma has bahçede güllere,

Acep şu yaramı sarabilir miyim

Acep yüzlerimi sürebilir miyim

Ben garibim, sıla tüter burnuma,

Gurbette günümüz geçmiyor bizim

Doktor bıçağını çaldı karnıma

Gönül tezkere ister, ya yoksa izin.

Ezelden yazılmış böyle alnıma,

Ya baharın ordayım, veyahut güzün,

Anamı babamı görebilir miyim

Acep maksuduma erebilir miyim

Hastaneden çıksam sılaya varsam,

Aşık Hüseyin der halden bilene,

O yar ne haldedir bir daha görsem

Allah sabır versin, yeni gelene

Hak yardım eyleye, murada ersem,

Bülbül feryat eder, acep güle ne,

Şu eller gülünü derebilir miyim

Acep sevdiğimi sarabilir miyim
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DİLİ ŞEKER

Aman Allah bir güzele uğradım,
Gerdanında benleri var, sayılmaz.
Hançer ile ben sinemi doğradım,
Dili şeker, hiç tadına doyulmaz.
Onu ya bey alır, veyahut paşa,

Temiz hava verir, gerdanda yeli.

Siyah sürme çekmiş kirpiğe, kaşa.

Onu seven yiğit olmaz mı deli.

Gören aşıkları yakar ataşa,

Nergizle, menekşe tomurcuk gülü,

Nicesi ah çeker amma duyulmaz.

Hizmet etmeyenler, aşık sayılmaz.

Yanağı al olmuş, dişleri inci.

Aşık olan bu güzeli bulmalı,

Hançerle öldürür, gördüğü genci.

Bulunca da kıymetini bilmeli,

Nice yiğitleri etmiş dilenci,

Can baş feda edip, buse almalı

Cihan güzel olsa ona uyulmaz.

Her aşık da o güzele bayılmaz.

Siyah kömür gibi kara gözleri.

Hüseyin güzelin eyledi methin,

Canıma kar etti şirin sözleri

Her kişi bilemez onun kıymetin,

Ahu yavrusu mu, topak yüzleri,

Çokça param olsa alaydım satın,

Görenler baygındır, tezden ayılmaz.

Sızlar yaram, bundan fazla oyulmaz.
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GENÇLERE

Benden bir nasihat olsun gençlere,
Aman kardeş düşme sevda peşine.
Aklım ermez oldu, böyle işlere,
Aman kardeş düşme sevda peşine.
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Neşeli kalbine keder doldurur.

Bir faydası olmaz, derdine yanan,

Ah çekerek gül benzini soldurur.

O seni aldatır, alırım sanan

Dost ağlarda, düşmanını güldürür,

Derdine düşerler, babanla anan,

Aman kardeş düşme sevda peşine.

Aman kardeş düşme sevda peşine.

Derdim şudur diye kimseye demem,

Gün günü kaybeden, kendini bulman,

Uykudan kesilir, ekmek de yemem.

O gelen dertleri sevdadan bilmen,

Ümitsiz kapıya yelersin hemen,

El alem içinde şad olup gülmen,

Aman kardeş düşme sevda peşine.

Aman kardeş düşme sevda peşine.

Sevdasına düşen, bakmaz yüzüne.

Aşık Hüseyin der gel tut, sözümü,

Hayde desen düşüp gelmez izine.

Sana bir, bir anlatayım özümü,

Ne söylesen kulak vermez sözüne,

Benim de sevda bürümüş gözümü,

Aman kardeş düşme sevda peşine.

Aman kardeş düşme sevda peşine.
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AŞKIN BİR YEL GİBİ

Mecnun olup, ben dağlara düşmüşüm,
Yar senin elinden çektiğim yeter,
Aşkın ateşiyle artık pişmişim,
Yar senin elinden çektiğim yeter.
Aşkın bir yel gibi dokunur cana.

Geriden geriye bir naz edersin.

Sen benden kaçarsın, ne yaptım sana

Öldürür beni bu dertle gidersin.

Oldum yar delisi, ben yana yana,

Benden gayrısına bakıp nidersin,

Yar senin elinden çektiğim yeter.

Yar senin elinden çektiğim yeter.

Gün be gün artıyor dert ile zarım

Aşkın beni düşünceye daldırır.

Gel beri, bir buse ver nazlı yarim,

O yar benden muhabbeti kaldırır.

Bugün böyle kalmaz, Allah’ım kerim,

Azraile tatlı canım aldırır,

Yar senin elinden çektiğim yeter.

Yar senin elinden çektiğim yeter.

Senin derdin kar eyliyor canıma,

Ey Aşık Hüseyin güvenme ele

Hasta düşsem dahi, gelme yanıma,

Herkes bizi söyler, düşmüşüm dile.

Katilim olursun, giren kanıma,

Ezilip, büzülüp çok çektim çile,

Yar senin elinden çektiğim yeter.

Yar senin elinden çektim yeter.
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ÖLÜM, AYRILIK, YOKSULLUK

Yiğidin başında taç gibi gezer,
Elleri koynunda, aç gibi gezer,
Yurtları bellisiz, göç gibi gezer,
Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.
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En büyüğü ölüm acısı ahir,

Yolsuzluk, ayrılığı meydana atar,

Kime kasteylese kurtulmaz zahir

Senin tatlı canın, bir pula satar

Köy, kasaba demez veyahut şehir.

Tam o zaman ölüm yakandan tutar,

Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.

Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.

Ortancıl yoksulluk, olmazsa elde.

Ne aciz bilirler, ne bahtiyarı,

Menzile iletmez, bırakır çölde.

Ne genci bilirler, ne ihtiyarı.

Eritip, çürütür hem gurbet elde,

Dünyada bunların bu imiş karı,

Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.

Üç kardeşler şu dünyanı dolaşır.

En küçük ayrılık, gözlere perde

Hüseyin der acısını duymayın.

Ah ile vah ile düşürür derde.

Eğer gelir ise eve koymayın.

Sıla hatırlatır, gezdiğin yerde

Kovun evden, hatırını sormayın

Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.

Üç kardeşler şu dünyayı dolaşır.
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NE FAYDA

Derdine düştüğüm ala gözlüyü,
Iras gelip, göremedim ne fayda.
Balınan karışık, şeker sözlüyü,
Iras gelip, göremedim ne fayda,
Has bahçe içinde gonca gül gibi,

Kalbimden çıkmıyor, gezdiğim yerde.

Karadır kaşları, ince mil gibi,

Çaresi yardedir, düştüm bu derde

Ağladıyor beni, aciz kul gibi,

Engeller araya oldu bir perde

Iras gelip göremedim ne fayda.

Iras gelip göremedim, ne fayda.

Kıdıl, kıdıl yürüyerek gelmesi,

Aşkı muhabbeti düştü serime,

Beni deli eder, bir tek gülmesi.

Çok hacet diledim gani kerime.

Yar yoluna aşıkların ölmesi,

Bir canım var kurban nazlı yarime,

Iras gelip, göremedim ne fayda.

Iras gelip göremedim, ne fayda.

Çok hoşuma gitti, meylim bağladım.

Aşık Hüseyin der düştüm bayılmam,

Nice tenhalarda ben de ağladım.

Bu sevdadan ben bir zaman ayılmam.

Bozuldu su bendim, boşa çağladım.

Şu dünyada murat almış sayılmam,

Iras gelip göremedim, ne fayda

Iras gelip göremedim, ne fayda.
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İFADEYİ DOĞRU VER
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Gezdim dağı, taşı tuttum bir keklik,

Ortakcıysan, gel her şeyi bölelim,

Ben kasap değilim, kesmedim etlik,

Sahimdar olduğun, biz de bilelim.

Kıyamam canına, yapamam itlik,

Ya sen yaşa, ya biz ölelim,

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Geldin kekliğimi gırtlaktan kaptın,

Yakın gelme, kör müydün uzağı,

Ekmeği görmeyip, ete mi taptın,

Yollarına kurdum, demir tuzağı.

Bir boğazın için katillik yaptın,

Ne inek koyacak, ne de buzağı,

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Kekliğim erkek di, güzel öterdi.

Nerede buyurmuş, bu hırsız kedi,

Bir zevk almak için, bana yeterdi.

Ufak tefek derken çok şeyler yedi.

Anası duysaydı, yanar tüterdi,

Tövbe etti bir daha ben gelmem dedi.

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Hırsız kedi, ifadeyi doğru ver.

Yoğurdu kabıynan niçin devirdin,

Aşık Hüseyin der, kediye keder.

Bir de üstelik alt üstüne çevirdin

Huy canın altında böylece gider

İkinci suçun da, kekliği yedin,

Komşular hep senden şikayet eder,

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.

Hırsız kedi ifadeyi doğru ver.
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SEVDİĞİM

Uyku uyumadım, ben kana kana,
Bak beri sevdiğim, meftunum sana
Gönül nasıl düşmez böylesi cana
Ye harfine benzer kaşın sevdiğim
Titrer goncalar taze gül gibi

Tomurcuk gülüne düşmesin gazel

Gezdim bulamadım, tatlı dil gibi

Allah hub yaratmış, ne zaman güzel

Yabancı zannetme, beni el gibi

Anlaşıp, dost olmuş ruhumuz ezel

Herhalde onbeştir yaşın sevdiğim

Şimşek gibi çakar, dişin sevdiğim

Aşkın ile her dem beni bağlarsın

Sevginle şu gönlüm oldu bahtiyar

Sen ah etme ciğerimi dağlarsın

Ateşin sinemi birden yaktı yar

Niçin böyle melul, muhzun ağlarsın

Bence olmaz her hal bundan iyi kar

Herhalde belalı başın, sevdiğim

Aşkınla ağu olmuş, aşın sevdiğim

Kalbime bir neşe senden alırım

Aşık Hüseyin yanar özleri.

Diler isen, hem yanında kalırım

Herhal unutamam, tatlı sözleri.

Yaradan Allah’a kurban olurum

Öpsem bana bakan, kara gözleri,

Beni kül etmek mi, işin sevdiğim

Bu söze bir cevap düşün sevdiğim.
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YARE KAHREN

İnsaf yok mu sende, hey ala gözlüm,
Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.
Bir civan boylu yar, hem bedir yüzlüm,
Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.
Sende merhamet yok, bende de akıl.
Gözlerim görmesin, karşımdan yıkıl.
Hem Allah’dan korkta, hicab et sıkıl,
Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.
Kaldırıp kafayı, buluta bakma.
Faydan olmaz amma, ateşe yakma.
Bir bana nisbeten erbiler takma,
Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.
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Kalbim bahçe oldu, aşkım köklendi,

Kabeyi ziyaret hacımı oldun,

Köklenen ağaçtan, meyve beklendi.

Ağırlı üsluplu bacımı oldun,

Benim derdim üst üstüne eklendi,

Yoksa ki güruhu nacimi oldun,

Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.

Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.

Gönülde ahmaklık, kabahat bende,

Yeter Aşık Hüseyin söyleme boşa.

Eğer aklı olsa aldanmaz fende,

Gönül sevmiş ama, gitmiyor hoşa.

Merhamet zerrece yoğumuş sende,

Huri kızımı oldun, yoksa ki haşa,

Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.

Düşmüşüm derdine, dönüp baksana.
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ÇALIŞ

Hiç kimseye boyun eğmeyim dersen
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Sonunda dizimi döğmeyim dersen
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Gece gündüz daim çalış işinde
Kısmetin dolaşır senin peşinde
Seni sayar ahbabın da, eşin de
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Eğer bekar isen kuran bir yuva
Pederin var ise çok eder dua
Sözümü tutmazsan kapıdan kova
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Eline geçeni boğaza atma
Cepte mangır yoksa fiyaka satma
Sakın kazancına haramı katma
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Emmi dayı diye kimseye gitmen
Çoluğun çocuğun perişan etmen
Borçlu borç isterse hem yanıp tütmen
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
Aşık Hüseyin der size bir öğüt
İstersen dene ye, istersen öğüt
Bencileyin perişan nice koç yiğit
Durmayıp dünyada çalışmak gerek
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FARE İLE KELENİ

Aşağıdan poyraz, çok dertli eser
Esme desen yele, darılır küser
Keleni ile fare ekini keser
Gel keleni şu tarladan defol git
Boyraz derki, dertli dertli eserim
Dost dosta darılır, bende küserim
Fare derki bende ekin keserim
Elinden geleni yap ademoğlu
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Keleni ile fare sizi tutarım

Bazıları gidip ilaç aldılar

Pişmiş aşınıza suyu katarım

Gece gündüz, tarlalarda kaldılar

Yakalar sizi ateşe atarım

Bizle uğraşanlar pişman oldular

Gel çık fare, şu tarladan defol git

Elinden geleni yap ademoğlu

Keleni der aç kalmışım naçarım

Üç çift ile de tarlayı sürdük

Ekinlerin yumuşağın seçerim

İki kişi ile ortağa girdik

Sen gelirken ben deliğe kaçarım

Armutlu tarlayı, sana mı verdik

Elinden geleni yap ademoğlu

Gel keleni, şu tarladan defol git

Deliğe kaçarsan bende yararım

Hüseyin’e dersin gaylaya daldık

Gece gündüz bende seni ararım

Kapattın deliği bunaldık, kaldık

Bu yıl senin bana pek çok zararın

Armutlu tarlayı kabala aldık

Gel keleni şu tarladan defol git

Elinden geleni yap ademoğlu
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ANKARA HAYVANAT BAHÇESİ

Tilki tüccar olmuş, tavuk satıyor
Tavşan hasta olmuş, ağır yatıyor
Kirpi tiken olmuş ele batıyor
Türlü, türlü işlerin var Yarabbi
Aslan kükreyerek hemen geziyor.

Maymun çıkmış sırıklarda oynuyor,

Kaplan kurnaz imiş, hile seziyor.

Kürklü şebek az şeyinen doymuyor,

Fil çok büyük, bastı yeri eziyor

Tavuz kuşu güzeldir biri uymuyor,

Türlü, türlü işlerin var Yarabbi

Türlü, türlü işlerin var Yarabbi.

Sırtlan çekmiş emme karnına döşün.

Ördek vakır, vakır gölde yüzüyor,

Çakal durmaz bağırır, arıyor eşin.

Turna dertli ötme, derdim yetiyor.

Döne döne öter kumru, güvercin,

Bülbül güle aşık olmuş ötüyor,

Türlü, türlü işlerin var Yarabbi.

Türlü, türlü işlerin var Yarabbi.

Meğer çokmuş ayıların dalgası,

Geyik boynuzların çatıp geziyor,

Domuzda arıyor, mısır tarlası,

Ceylan gözleriynen beni süzüyor,

Bozkurt ile bozulmuştur arası,

Aşık Hüseyin’de destan yazıyor,

Türlü, türlü işlerin var Yarabbi.

Türlü türlü işlerin var Yarabbi.
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ÖLÜM

Nice adamların bükersin belin
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Bazı gafil gelir söylemez dilin
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Genç ihtiyar demen düşen peşine
Hasret korsun sevdiğine eşine
Aklım ermez oldu senin işine
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Hançerle yareyi derin oydurun
Üzerinden türlü libas soydurun
Körpe kuzuları öksüz koydurun
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Kimisi dul kalır, kimi evlatsız
Ne kadar kıyarsın böyle insafsız
Azrail gezmiyor herhalde sensiz
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Kiminde ana yok kiminde bacı
Ayrılıkla ölüm her şeyden acı
Gezdim şu dünyayı yoktur ilacı
Sana uğramayan var mı ki ölüm
Aşık Hüseyin der ben kaldım naçar
Ölümün elinden hiç kimler kaçar
Mutlaka herkesin başından geçer
Sana uğramayan var mı ki ölüm
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TİLKİ DESTANI

Elliüç Mart ayı, yığın kar yağdı
Dağdaki tilkiler hep köye ağdı
Tilki köye girerken sağdı
Yavaş yavaş yaklaşır ölüme.
Tilkinin bacağı olmuş bir kazık

Bir hane sahibine misafir oldu

Bizim köyden ister, bir yağlı azık

Çoluk çocuk gitti oraya doldu

Büyükler dedi ki, öldürmen yazık

Köye geldiğine çok pişman oldu

Yavaş yavaş yaklaşıyor ölüme.

Yavaş yavaş yaklaşıyor ölüme.

Tilkinin açlıktan görmüyor gözü

Allah sağlık versin bu kış da çıktı

Her adım attıkça titirer dizi

Bu sene mahlukat canından bıktı

Yüreğine düşmüş bir ince sızı

Ali’nin köpeği boğazın sıktı

Yavaş yavaş yaklaşıyor ölüme.

Yavaş yavaş yaklaşıyor ölüme.

Oturduğu yerden herkes kalktılar

Aşık Hüseyin de bir destan yaktı

Tilkinin seyrine köylü baktılar

Zavallı tilkinin karaymış bahtı

Boğazına bir güvercin taktılar

Tavuk çalmanın da geçmiştir vakti

Yavaş yavaş yaklaşıyor ölüme

İşte şimdi tam yaklaştı ölüme.
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KURAKLIK

Ellidört senesi Mayıs ayında,
Hep kurudu derelerin çayları.
Telaş aldı, şehirleri, köyleri,
Aman Allah ne olacak halimiz.

85

Yüreğime düştü, bir ince sızı.

İki tarlam vardır, ortakla ektim,

Allah’ım bol eyle ekmeği, tuzu.

Tohum bile çıkmaz, elimi çektim,

Kimsede fayda yok, sen kayır bizi,

Kalbim mahzun oldu, boynumu büktüm,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.

Karnı doymaz davarların, malların.

Yel esipte bulutları döndürmez,

Çeşmesi kurudu, işlek yolların.

Yeryüzüne sulu yağmur göndermez.

Sana yalvarıyor, aciz kulların,

Ekinleri bol yağmurla kandırmaz,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.

Güneş vurur, yeşil ekin sararır.

Aşık Hüseyin söyler, destanı, sözü.

Sulu araziler, durmaz morarır.

Kanlı yaş döküyor, hem iki gözü.

Hep milletin gözü birden dararır,

Açlıktan terbiye eyleme bizi,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.
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KURAKLIK

Ellidört senesi Mayıs ayında,
Hep kurudu derelerin çayları.
Telaş aldı, şehirleri, köyleri,
Aman Allah ne olacak halimiz.
Yüreğime düştü, bir ince sızı.

İki tarlam vardır, ortakla ektim,

Allah’ım bol eyle ekmeği, tuzu.

Tohum bile çıkmaz, elimi çektim,

Kimsede fayda yok, sen kayır bizi,

Kalbim mahzun oldu, boynumu büktüm,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.

Karnı doymaz davarların, malların.

Yel esipte bulutları döndürmez,

Çeşmesi kurudu, işlek yolların.

Yeryüzüne sulu yağmur göndermez.

Sana yalvarıyor, aciz kulların,

Ekinleri bol yağmurla kandırmaz,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.

Güneş vurur, yeşil ekin sararır.

Aşık Hüseyin söyler, destanı, sözü.

Sulu araziler, durmaz morarır.

Kanlı yaş döküyor, hem iki gözü.

Hep milletin gözü birden dararır,

Açlıktan terbiye eyleme bizi,

Aman Allah ne olacak halimiz.

Aman Allah ne olacak halimiz.
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MOTOR

Birçok para verip alırlar seni
Çat der, bir arıza yaparsın motor
Kimisi hurdadır, kimisi yeni
Doğru gidemezsin saparsın motor
Bazı hızlı gider yetişmez atlar
Sürdüğün tarlada bitmiyor otlar
Birde bakarsın lastiğin patlar
Şurandan, burandan kaparsın motor.
Herkes sana düştü, öküze bakmaz
Gaz yağı tükense, benzini yakmaz
Şimdi anladım ki senden iş çıkmaz
Zenginleri fakir yaparsın motor.
Tarlada kırılsan bulunmaz çare
Sürdün dağı, taşı kalmadı mera
Köyde atölye yok koşarlar şehre
Bazı da geriye tepersin motor.
Ekin, arpa yükler, şehire varır
Aldığı parayı tamamen verir
Zavallı sahibin yağları erir
Parayı tamire serpersin motor.
Aşık Hüseyin der binip gidelim
İşte iyi, kötü idar edelim.
Zarar sahibine, bizler nidelim
Bir de karasörlük takarsın motor.
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BULAMADIM

Bulamadım şu Dünya’nın tadını,
Murat alıp, sefa süren öğünsün.
Zatı yalan Dünya koyduk adını,
Şad olup da, bir gün gülen öğünsün.
Ben perişan olup, gezdim elleri,

Başını koyup da yarin dizine.

Anlaşılmaz, gurbet elin dilleri,

Doya, doya bakıp kara gözüne.

Sevdiği bahçeden gonca gülleri,

Bir buse kondurup güzel yüzüne,

El uzatıp onu deren öğünsün.

Dünya’da murada eren öğünsün.

Kötü başa bela, satsan satılmaz.

Uzaklarda sevdiğimi görünce.

Koynuna alsan doya, doya yatılmaz.

Muhabbeti ta kalbime girince.

Lafa gelse hiç bir zaman tutulmaz,

Dost dosta da bir armağan verince,

Nazik, ince belden saran öğünsün.

Hal ve hatır soran, gönül öğünsün.

Dünya tadın, baharınan, yazınan.

Aşık Hüseyin’in tatlı sözleri.

Zevki, sefan gelininen, kızınan.

Kanlı yaş döküyor, iki gözleri.

Eda ile, cilve ile, nazınan,

Aman dostlar unutmayın bizleri,

Kaldırıp yorganı giren öğünsün.

Gönlünü yiğide veren öğünsün
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HALK OZANI

HÜSEYİN ÇIRAKMAN
TARAFINDAN

YAZILAN VE BASTIRILAN DESTANLAR

DESTANLARIN DAĞITIMINI HÜSEYİN ÇIRAKMAN
KENDİSİ GEZEREK YAPMIŞTIR.
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Aşık bireye, yani bir güzele aşık olur. önce sevgi cinsellikten başlar, gelişerek
aşka dönüşür. Aşık düşüncede duyguda kendini değil, daima sevdiğini düşünür.
Onun aşkı ile yaşar, her yerde onu görür. Bütün kötülüklerden sıyrılıp, kalbini
Hak’tan gelecek ilhama açar. Manen yükselerek o da Ozan gibi Hak’la bütünleşmeyi
amaçlar. Mecnun’un Leyla, Leyla diyerek Mevla’ya yükseldiği gibi, aşıkta Hak’la
Hak olur. Böylece ikilikten geçip, birliğe yetmiş olur.”
EMEK YAYINEVİ 1956-ANKARA
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GURBET DESTANI
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Gurbet gurbet derler asla bilmezdim.

Kimsem yok ki mektubumu yazsınlar

Ahiri başıma geldi gurbet hey

Nerde diye peşim sıra gezsinler

Zengin olsam memleketten gelmezdim

Mezarımı gurbet ele kazsınlar .

Sılada nazlı yar kaldı gurbet hey

Dost ağlayıp düşman güldü gurbet hey

Bizim elin kuşu sabahtan öter.

Kimsesiz gurbette yalınız kaldım

Hasretim sılaya burnuma tüter

Konca gülken sarardım soldum

Çektiğim acılar Allah’ım yeter

Şu yalan dünyada ne murat aldım

Yoksuzluk bağrımı deldi gurbet hey

Beni taştan taşa çaldı gurbet hey

Binbir derdim vardır Allah’ım şaştım.

Düşündükçe sancı girdi karnıma

Dağlar perde oldu arayı açtım

Ezelden yazılmış böyle alnıma

Bunca zaman diyar diyar dolaştım

Eşim dostum tüter oldu burnuma

Ömrümün yarısın aldı gurbet hey

Gülüm gonca iken soldu gurbet hey

Körpe kuzulardan bir haber gelmez.

Aşık Hüseyin’in ömrü söküldü

Ağlarım sızlarım kimseler bilmez

Sabrı tahammülle dişim döküldü

Düğünde bayramda hiç yüzüm gülmez

Ellerim koynumda boynum büküldü

Başımı gaileler aldı gurbet hey

Yoksuzluk bu derde saldı gurbet hey
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KERBELADA İMAMI HÜSEYİN

Yezide biat etmedim bu mudur benim suçum
Toza toprağa garkoldu işte sakalım saçım
Ehli beytimle beraber hem susuzum hem açım
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Hilafette gözüm yoktur bağladınız yolumu
Ordularla çevirdiniz hem sağımı solumu
Allah’ım şahidim olsun görür benim halimi
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Küfeliler mektup saldı ya Hüseyin gel diye
Ceddine ikrar vermişiz bunu böyle bil diye
Bütün biata hazırız bize imam ol diye
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Atların ayağı altında şehitlerin her biri
Gökteki melekler ağlaşır zari zari
Pare pare eylediniz oğlum Ali Ekberi
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Kardeşim Hasanın oğlu Kasım’ın düğünü kaldı.
Abbas’ın kolları düştü içerimi dert aldı
İmdadıma koş ya Baba oğlun perişan oldu
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
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Masum Ali askerime bir su verin ne bekar
Dili damağı kurumuş gözlerinden yaş döker
Yahu ben Eyüp müyüm bunca derdi kim çeker
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Bize haram eylediniz akıp giden fıratı
Şehitlerin başlarında gezdirirsiniz atı
Kararmış yezidin kalbi şol kara taştan katı
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Ok atarak vücudumdan dört bin yara açtınız.
Üç günlük dünya zevki için ne yapmayı şaştınız.
Uydunuz hain yezide bizden arayı açtınız.
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Gelsin nazlı Sakine’mi ne haldedir göreyim.
Belalı bacım Zeynebin ahvalini sorayım.
Son olarak şu meydana yek başına gireyim.
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
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Şehribani Zülcenahla durmayıp avdet eyle
Ravzayı Resulullah da dedeme selam söyle
Hangi peygamber ümmeti cefalar kıldı böyle
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Dedem Muhammet Mustafa anam Fatıma bilin
Atam Şahı Merdan Ali doğru Iraka gelin
Susuzluktan bitap oldum bana biraz su verin
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Yetmiş bin parça edin yezide biat kılmam
Beni dostum ısmarlamış giderim size kalmam
Huzuru kibriyada sizden razı olmam
Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
Aşık Hüseyin dergahına yüz sürüp durdu agah
Nasıl ağlamasın gözüm çünkü şehit oldu şah
Bu sözümde hilafım yok ancak şahidim
Allah Yaktınız yüreğimi Allah soracak bunu
Dedem şefaat eylemez huzuru mahşer günü
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BAYRAM DESTANI

Derdim çoktur hangisini söyleyim
Yok ki bir bergüzar gönül eyleyim
Yarsiz geçen bayramları neyleyim
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Uzat ki pederim öpem elini

Gönül kuşu pervaz kurdu uçuyor

Tutamıyom gözlerimin selini

Memlekete neşeleri saçıyor.

Elbet sende görmek isten gülünü

Bizim bayram gurbet elde geçiyor.

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Dostlar bayramınız mübarek olsun.

Birtecik validem eyleme merak

Huri mi, melek mi, sevgilim nesin

Gönül görmek ister aramız ırak

Her gün kulağıma geliyor sesin

Nasılsın deyip te halini sorak

Karışıp illere bayram edesin

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Nazlı biradere içim sızlıyor

Oku bu destanı tebrik yerine

Gözü yolda tebrikimi gözlüyor

Hatıram olacak verme birine

Ufacık yavrular beni özlüyor

Eşine dostuna sadık yarine

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Ta ezelden belalıdır başlarım

Hüseyin ah çekip derdin aşılar

Irmak oldu gözden akan yaşlarım

Türlü manzaralar atlar koşular

Sorup sual eden arkadaşlarım

Yediden yetmişe konu komşular

Geçen bayramınız mübarek olsun.

Geçen bayramınız mübarek olsun
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YAR AŞKINA

Genç yaşımda derde düştüm
Yar aşkına, yar aşkına
Aşkı ile kaynayıp piştim
Yar aşkına yar aşkına.
Yar aşkına yar aşkına
Yandı yürek nar aşkına
Gel bu derde derman tabip
Ela gözlü Pir aşkına.
Gözyaşımı sel eyledim
Dağ başını yol eyledim
Altın adım pul eyledim
Yar aşkına yar aşkına.
Yar aşkına yar aşkına
Yandı yürek nar aşkına
Gel bu derde derman tabip
Ela gözlü Pir aşkına.
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KERBELA VAKASI

Müminlere unutulmaz bir acı
Ağlayana hep melekler duacı
Deden arş yüzünde yaptı mihracı
Ağla senin derdin İmam Hüseyin.
Sevenler yoluna verirler seri
İkrarı kavimler dönmezler geri
Baban feteyledi babıheyberi
Ağla senin derdin İmam Hüseyin.
Anan Fatmadır Cennet hurisi

Üryan büryan eylediler bacıyı

Hiç ona benzemez asla birisi

Kimse unutmaz böyle derin acıyı

Hem Aliyyül Murtazanın karısı

Ağlattılar hem gururu Naciyi

Ağla senin derdin imam Hüseyin.

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.

Böyle iken yezit susuz bıraktı

Gül gibi yavrular sarardı soldu

Isıcak çöllerde sineni yaktı

Yetmiş üç pehlivan hep şehit oldu

Açtılar çok yere al kanın aktı aktı

Ümmügülsüm Zeynep saçların yoldu

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.

Destur Allah deyip meydana girdi

Allah Kahreylesin sana kıyana

Yezit ordusuna çok zayiat verdi.

Zeynel Abidini öksüz koyanı

Kurudu dilimiz ağ bir su dedi.

Yirmi dört bacının artar figanı

Ağla senin derdin imam Hüseyin.

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.

Şeytanın kavgası Yezidin kastı

Ne gelecek şu Hüseyin’in elinde

Yüzbin kişi ile Hüseyin’i bastı

Giban sele gitsin çeşmin selinde

Şimir lanetullah kelleni kesti

Seni seven hiç bırakmaz dilinden

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.

Ağla senin derdin İmam Hüseyin.
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GÜZELLER ŞAHI

Sen güzelsin, güzellerin şahısın
Sevgilimsin, şu gönlümün mahısın
Aşka düşün aşıkların ahısın
Kendini herkese bildiremedin.
Gözümün içine manalı baktın
Gönlümden yol bulup, kalbime aktın
Beni böyle müşkül derde bıraktın
Yaraladın amma öldüremedin.
Vurdun beni amma akmıyor kanım
İnledim, sızladım çıkmıyor canın
Kaybettim uğrunda şöhretim, şanım
Akan göz yaşımı sildiremedim.
Severim deyince kıyarsın dosta
Aşkınla yananlar hep olur hasta
Aşık Hüseyin’de her zaman yasta
Bir gün şad eyleyip güldüremedin.
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NE OLUR BİZİM HALİMİZ

Arazi yok, hem de kıraç,
Ne olur bizim halimiz.
Sür, savur, kaldır kamın aç,
Ne olur bizim halimiz.
Sefalet tuttu yakayı.
Fazla yok, sattık buğdayı.
Kime diyek, emmi, dayı,
Ne olur bizim halimiz.
Kış geliyor, yakacak yok,
Sırtımıza takacak yok,
Bu dertlere bakacak yok,
Ne olur bizim halimiz.
Hüseyini’im çare ara,
Param yok, gitsem pazara.
Yaşamak yok, biz mezara,
Ne olur bizim halimiz.
105

AİLESİ

AİLESİ 1964 YILI

EŞİ GÜRCÜ ÇIRAKMAN İLE

	
  

ÇIRAKMAN AİLESİ

	
  

AİLESİ 1974 - FAKİRLİK İLMUHABERİ

	
  

Halk Ozanı aşıklık geleneği içinden çıkar. Bireysel aşıklıktan toplumsal
ozanlığa geçerler. Halkın sesi Hak’kın sesi düşüncesiyle, halk adına haksızlıklara,
yolsuzluklara, baskıya ve zulüme karşı çıkarak halkın görür gözü, söyler dili olurlar.
Zalimin zulmüne uğrarlar, ezilirler, savunduğu halkı gibi zorluklarla dolu bir hayat
yaşarlar.
İşte bunu kendine şiar eden, şiir yazan, saz çalan sanatçılar sevgi, aşk, insani
duygular, tabiat ve toplumsal konularda sorumluluk duyarak yazdıkları eserlerde
bunları işleyerek bireysellikten yani aşıklıktan sıyrılıp, toplumsallığa, ozanlığa adım
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GÖRELDEN BERİ

Hayalin gözümden gitmiyor, dostum.
Mübarek yüzünü görelden beri.
Karar kılıp gönül sabır etmiyor.
Tomurcuk gülünü derelden beri.
Sanki bir yıl oldu, bir gecem benim.
Hayali hatırdır saatim, günüm
Ta arşa feleğe erişti ünüm.
Yar sana bergüzar verelden beri.
Yeme yok, içme yok olmuşum meftun.
Saatte, dakkada anarım her gün.
Bu aşkın elinden olmuşum zebun.
Soyunup koynuna girelden beri.
Mecnun da Leyla’ya bu kadar yanmaz.
Bu ateş içimden bir zaman sönmez.
Bağlanmış ikrara geriye dönmez.
Görüşüp maksuda erelden beri.
Aşık Hüseyin der çok çektim kahir.
Asla iflah olmam ölürüm ahir.
O yar bana tas, tas içirdi zehir.
Onbeş, onaltıya girelden beri.
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YAR BENİM OLSUN

Bir dilek diledim kadir Mevladan,
Kabul etmedi ki yar benim olsun.
Düşündüm bir kere Ali aladan,
Dedim her Yarabbi ar benim olsun.
Niyet ettim kervan, katar dizmeye.
Hemi seyahatte, hemi gezmeye.
Pazar buldum yüreğimi çözmeye.
Alıp, satmadım ki kar benim olsun.
Pazarlığım üç kalemden kuruldu.
İşlerimiz yeni, yeni duruldu.
Aksine ya yanlış mallar verildi.
Ayva, turunç yok ki nar benim olsun.
Çektik göçümüzü dağlar başına.
Bir zaman dolaştım boşu, boşuna.
Ne dilek dilesem gitmez hoşuna.
Musa değilim ki, tur benim olsun.
Elverdi kervanım doğru yollara.
Bazı ihsan eder Mevla kullara.
Tüm dağıttım öksüzlere dullara.
Arı değilim ki, sır benim olsun.
Hüseyin dersen söylettin sözümü.
Açık etsen kalp evimi, gözümü.
Kara ise sen yarattın yüzümü.
Aslı pak değilim, nur benim olsun.
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NİDEYİM

Alemin varlığını bana verseler,
Bana bir şey lazım onu nideyim.
Padişah kılalım halka deseler,
Bana bir şey lazım onu nideyim.
Ta Hint’ten, Yemen’den kumaşlar gelse.

Koyunlarım sürü, sürü melese.

Herkes şad olupta, karşımda gülse.

Selektörler ekinimi elese.

Canıma kasteden düşmanım ölse.

Bütün beyler beni görmek dilese.

Bana bir şey lazım onu nideyim.

Bana bir şey lazım onu nideyim.

Hep güzeller sarayıma akişsa.

Hayvanlarım çiftliklerde çağırsa.

Halı, kilim her odaya yakışsa.

Uşaklarım buyur diye bağırsa.

Hizmetçiler gözlerime bakışsa.

Yüz yaşında saçım, başım ağırsa,

Bana bir şey lazım onu nideyim.

Bana bir şey lazım onu nideyim.

Bin bir çiçek açsa bahçede güller.

Aşık Hüseyin der şaşırma yoldan

Akşam, sabah figan etse bülbüller.

Hata işledimse eksiklik kuldan

Nur gibi su dolsa havuzlar, göller.

Deseler edelim Mısır’a sultan.

Bana bir şey lazım onu nideyim.

Bana bir şey lazım onu nideyim.
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SIRRINI SAKLA

Senin için ateşlerde yanarım
Sırrını ellere açmam sevdiğim
Her gördükçe dünya benim sanırım
Vursalar boynumu geçmem sevdiğim.
Taze selvi gibi yarimin boyu

Badi sabah dertli, dertli eserse.

Huride karışmış melektir soyu

Eyvah bana eğer dostum küserse.

Yürek soğutmuyor verseler suyu

Konduğum dalları felek keserse.

Seni düşünmeden içmem sevdiğim.

Sensiz havalanıp, uçmam sevdiğim.

Dünyanın güzeli derilse tek, tek

Mevla adem gibi elbisem soysa.

Kimisi bal olsa, kimisi petek

Kudret helvasıyla karnımız doysa

Emsali bulunmaz, sevdiğim bir tek

İdrisi Nebi gibi cennete koysa

Senden gayrisini seçmem sevdiğim

Sensiz hülle donun biçmem sevdiğim.

Tam canı gönülden meftunum sana.

Aşık Hüseyin ikrarını güderse,

Sen hüküm eylersin tendeki cana.

Kadir Mevla dediğimi ederse,

Mansur gibi asak deseler bana,

Kervanımız başka ile giderse,

Geçerim serimden, kaçmam sevdiğim.

Sensiz bu yayladan göçmem sevdiğim.
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YARE KAVUŞTUR

Sen cömertsin, cömertliğin hak için.
Aman Mevla beni yare kavuştur.
Muhammet Mustafa nesli pak için,
Aman Mevla beni yare kavuştur.
Gece gündüz işitirsin zarımı.

Yüreğim kan ağlar, göz yaşım akar.

Terk eyledim kazancımı, karımı.

Bu aşkın ateşi sinemi yakar.

Himmet etsen, bana versen yarimi.

Gönül arzu eder, burnuma kokar.

Aman Mevla beni yare kavuştur.

Aman Mevla beni yare kavuştur.

Sen gani settarsın sığındım sana.

Bunca aşıkların erdi murada.

Alemde hoş geldi o Leyla bana.

Ben kulunu mahzun koyma arada.

Böyle bir güzeli doğurmaz ana.

Kavuşmazsam eyvah bana burada.

Aman Mevla beni yare kavuştur.

Aman Mevla beni yare kavuştur.

Görsem yeter idi haftada, ayda.

Aşık Hüseyin gel kısa kes sözünü.

Bir selamı gelse ömüre fayda.

Cihan birliğine bağla özünü.

Hoş bir devran yapıp sürmedim payda.

İlle bir güzele diktim gözümü.

Aman Mevla beni yare kavuştur.

Aman Mevla beni yare kavuştur.
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BULAMADIM NAZLI YARİN EŞİNİ

Bakışı İstanbul, duruş Ankara.
İzmir’in fuarı benziyor yare.
Ne Sivas’ı koydum ve ne de Zara.
Bulamadım nazlı yarin eşini.
Mersini, Tarsus’u çark edip gezdim.
Samsun’u, Sinop’u deftere yazdım.
Antep, Urfa, Maraş canımdan bezdim.
Bulamadım nazlı yarin eşini
Erzincan, Erzurum ta Sarıkamış.
Adana, İskenderun arasın demiş.
Bursa otelinde yemeğin yemiş.
Bulamadım nazlı yarin eşini.
Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı,
İzmit ve İstanbul aradım yari.
Çorum, Tokat Yozgat, Koca Kayseri.
Bulamadım nazlı yarin eşini.
Keskin, Kırıkkale, Sungurlu, Havza.
Zile, Reşadiye güzel bir kaza
Merzifon, Amasya geçtik Sivas’a.
Bulamadım nazlı yarin eşini.
Hüseyin çok gezdi yarin peşinde.
Gıyaben bir kere gördü düşünde.
Hem de yaylalarda dağlar başında.
Bulamadım nazlı yarin eşini.
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BULUNMAZ EŞİN

Öyle bir güzelsin bulunmaz eşin.
Erzurum yaylası o beyaz döşün.
Elimde varlığım vereyim peşin.
Gel bizim ellere gidelim güzel.
Yarinden ayrılan şad olup gülmez.
Döker göz yaşını, bir zaman silmez.
Burda senin halini hiç kimse bilmez.
Gel bizim ellere gidelim güzel.
Yalın ayak, başın açık gezersin.
Gören aşıkların bağrın ezersin.
Bu gidişle sende candan bezersin.
Gel bizim ellere gidelim güzel.
Aşık Hüseyin sana verdi özünü,
Akşam, sabah, her gün görsem yüzünü.
Dinle beni sunam, kırma sözümü.
Gel bizim ellere gidelim güzel.
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ALİ BEYİM

Aşkın tesiriyle yürekte yare,
İçimde bir derdim var Ali beyim.
Buna sen bulursun anca bir çare.
Şu dünya başına dar Ali beyim.
Kerem gibi gezdim dağlar başında.
Mecnun gibi o Leyla’nın peşinde.
Binbir derde girdim bu genç yaşımda.
Halimden bilmedi yar Ali beyim.
Yaramı sarmaya bulmadım yari.
Elimden bıraktım kazancı, karı.
Sanki ezber ettim ah ile zarı.
Çokları serseri der Ali beyim.
Elimde sanatım aşıklık iken,
Ellerin sözleri oldu bir diken.
İyi olmaz her hal bu derdi çeken.
Bana bir teselli ver Ali beyim.
Böyle mi emretmiş, o Rabbi celil.
Hiç kimse olmadı önümde delil.
Hem garibim, hem yoksulum hem melil.
Kimsesiz iş yapmak zor Ali beyim.
Aşık Hüseyin’in bu kadar sözü
Ecdadı evvele bağlıdır özü
İzin ver payine süreyim yüzü
Arzulayıp geldim pir Ali beyim.
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KARA GÖZLÜM

Gönlümün ezberi, dilimin zarı.
Neredesin kara gözlüm nerede.
El sözüne uyup terk ettin yari.
Neredesin kara gözlüm nerede.
Söz verdin sözünde durmuyor musun
Perişan halini görmüyor musun
Bana bir bergüzar vermiyor musun
Neredesin kara gözlüm nerede.
Altı aydır bir haberin almadım.

Gelmiyor bir haber, uzadı ara.

Doya, doya yar yanında kalmadım.

Felekte dayanmaz bu ahu zara.

Yaşım gençtir sararıp da solmadım.

Derdi hicran ile azıyor yara.

Neredesin kara gözlüm nerede.

Neredesin kara gözlüm nerede.

Her gün sabah, sabah erken kalkarım.

Aşık maşukunu acep bulur mu

Gelir diye yollarına bakarım.

Kovuşur da muradını alır mı

Bir canım var yar yolunda yakarım.

Yoksa böyle ah çekerek ölür mü

Neredesin kara gözlüm nerede.

Neredesin kara gözlüm nerede.

Sensiz bana haram oldu bu iller.

Aşık Hüseyin’i düşürdü derde.

İlkbahar mevsimi açıldı güller.

Gurbetlik arada bir siyah perde.

Düğünde bayramda çift gezer eller.

Ellerim havada, yüzlerim yerde.

Neredesin kara gözlüm nerede.

Neredesin kara gözlüm nerede.
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GEL BAZI BAZI

Nazlım gurbet ele gittiğim zaman,
Kesme selamını gel bazı, bazı.
Garip bülbül gibi öttüğün zaman,
Şu dertli sinemi del bazı, bazı.
Çok düşündüm bulamadım çareni.
Tabipler tabibi sarsın yaremi.
Unutma ha eşi, dostu, yareni.
Arzu et yanıma gel bazı, bazı.
Gurbette gariplik kar eder cana.
Nasip olur mu ki kavuşmak sana.
Mecnuna dönmüşüm ben yana, yana.
Bizim ile uğrat yol bazı, bazı.
Çift kuş gibi yuvamızda döneriz.
Bülbül gibi gül dalına konarız.
Sağlık olsun görmediğe döneriz.
Kokunu getirir yel bazı, bazı.

Ah edip gurbette sen bana yanma.
Ara uzak diye unuttu sanma,
Sakın engellerin sözüne kanma.
Açılır aşkınla kol bazı, bazı.
Gündüz hayalimde, gece düşümde.
Sen Leylasın, ben Mecnunum peşinde.
Emanet gülümü sakla döşünde.
Sakın uzanmasın el bazı, bazı.
Aşık Hüseyin der Sungurlu yurdum.
Kavuşsam yarime çok kavil kurdum.
Düzenli sazıma tazene vurdum.
Derdime ortak oldu tel bazı, bazı.
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ELVEDA

Kısmet kalktı gurbet ele gidiyom.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
Eşi dostu görmek arzu ediyom.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
Ah zalim gurbetlik büktü belimi.
İşe, güce varmaz etti elimi.
Terk ettim gidiyom gonca gülümü.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
Aman seyir edip peşimden bakma.
Zaten yaralıyım ateşe yakma.
Bana darılıp ta kaşını yıkma.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
İçimi sarsıttı gam ile keder.
Kısmet nerde ise oraya gider.
Yardan ayrı düşen dünyayı nider.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
Derdimi yazmaya aldım kalemi.
Gurbet elde unutamam sılamı.
Gönderin mektubu, kesmen selamı.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda.
Hüseyin der maksuduma eremem.
Uzarsa aramız belki göremem.
Hakkını helal et gayrı gelemem.
Görüşelim, nazlı dostlar elveda..
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YAZMADI BANA

Yalvardım, yakardım kadir Mevlaya.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Bir çare kılmadı er ve evliya.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Mecnun gibi çok dolandım peşine.
Hiç ırast gelmedim onun eşine.
Hele bakın şu Mevlanın işine.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Deli gibi gezdim dağı taşları.
Seher vakti çok dinledim kuşları,
Irmak oldu gözlerimin yaşları.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Eyvah boşa geçti gençlik çağlarım.
Yar dedikçe erir yürek yağlarım.
Ele bakıp ah çekerek ağlarım.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Bir yiğide yaz da yar beni sansın.
Bazen hatırlasın beni de ansın.
Bu bir hakikattir duyan inansın.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
Aşık Hüseyin başkasını nidecek.
Çoban olup yar peşini güdecek,
Ölür isem gözüm açık gidecek.
Bir ela gözlüyü yazmadı bana.
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SABAHTAN

Yarin bahçesinde eyledim karar.
Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.
Her aşık elbette maşukun arar.
Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.
Beyaz mermer gibi yataktan kalktı.

Koynunda güllere attı elini.

İpekli gömleği sırtına taktı.

Siyah bir naylonla sıktı belini.

Sağına soluna dikkatli baktı.

Dinleyip duruyor seher yelini.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.

Tuvalet eyledi siyah saçını.

Bülbülün sesine bahçeye indi.

Ay doğdu zannettim evin içini.

Hafif bir taş attım geriye döndü.

Bir poşu bağlandı Türkmen biçimi.

Hasretlik ateşi içimde söndü.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.

Bu hali görünce kendimden geçtim.

Bülbül güle, Hüseyin yare kavuştu.

Bülbül figan etti derdimi deştim.

Sarmaş dolaş olduk aklımız şaştı.

Açtı ak göğsünü, bayılıp düştüm.

Yar beni mest etti, yanımdan kaçtı.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.

Bülbül öter, yar uyanır sabahtan.
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KABEDEN EVLA KABE

Halil’in yaptırdığı Kabeden evla.
Hakkın kendi yaptığı kabe varmış.
Mahbuba, Mahbubum demiştir Mevla.
Hak’kın kendi yaptığı Kabe varmış.
Şu beni ademde oldu ya beşer.

Kimisin ana bil, kimisin bacı.

Hak’kın tecellisi onlara düşer.

Sakın ha kimseye söyleme acı.

Bir bina yapmıya toprağı eşer.

Olursun alemde başların tacı.

Hakkın kendi yaptığı Kabe varmış.

Hak’kın kendi yaptığı kâbe varmış.

Yardım et yoksula, düşküne, aca.

Kimine baba de, kimine kardeş.

Demeki gençtir veyahut koca.

Söz atıp Kabeden düşürme bir taş.

Kalptir hakkın evi, yorulma hoca.

Olursun o zaman arife yoldaş.

Hak’kın kendi yaptığı Kabe varmış.

Hak’kın kendi yaptığı Kabe varmış.

Kalbi kırsan işte Kabeyi yıktın.

Evvel pişir, sonra söyle sözünü.

Mümin katarından dışarı çıktın.

Kabe dedi ariflerin özünü.

Kendi elin kendin ateşe yaktın.

Eli niden Hüseyin sen sür yüzünü.

Hak’kın kendi yaptığı Kabe varmış.

Hak’kın kendi yaptığı Kabe varmış.
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FARKEDERSEN

Aleme bir gözle gel nazar eyle.
Filan kötü diye atma efendi.
Eğer fark edersen hakikat böyle.
Bize kuru çalım satma efendi.
Hak yarattı cümlesini bir etti.
Özü alçak olan menzile yetti.
Hak kul kalbini kendi evi etti.
Nene gerek Eşe, Fatma efendi.
Söylediğin sözü düşünde utan.
Terbiye etmemiş ananla, atan.
Ahlakın bozuktur, bilirim zaten.
Öfke ile kafa tutma efendi.
Sözüme darılıp, canından bıkma.
Kafanı sallayıp, dişini sıkma.
Adam olayım dersen, doğrudan çıkma.
Kör müsün çamura batma efendi.
Haram zadelik var sözünden belli.
İblise uymuşsun özünden belli.
Zinaya benziyon gözünden belli.
Tonunan yalanı yutma efendi.
Hüseyin der hayaline düşüne.
Nene lazım sen karışma işime.
Çobanın değneği deysin dişine.
Dolaş tembel, tembel yatma efendi.
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KAVUŞTUĞU ZAMAN

Yavru kuş yuvadan uçtuğu zaman,
Dallara kondukça ötüşür durur.
İki hasret birbirine kavuşsa,
Bağrına bastıkça öpüşür durur.
Bu işler ezelden böyledir zati.
Gözlerle görünmez göklerin katı.
Bir yere bağlasan katırı, atı,
Onlar birbiriyle tepişir durur.
Kuzgun koku alır havada döner.
Payını görünce aşağı iner.
Çekişir, didişir gösterir hüner.
Gördüğü leşleri kapışır durur.
Yüce dağ başını yeşertir çamlar.
O serin gölgede dağılır gamlar.
Bir sanat öğrenmeyen adamlar.
Hemen kazma, küreğe yapışır durur.
Avcı ava götürünce köpeği.
Yedirse hep arpa unu, kepeği.
Uzadır boynunu çeker göbeği.
Avcının peşinde kapışır durur.
Aşık Hüseyin der vay bana yazık.
Yolcuya evvelce lazımmış azık.
Bir bardak içse de ahlâkı bozuk.
Rast geldiğine sataşır durur.
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EŞ OLMAK İSTER

Yalan ile cümle halkı kandıran,
Gidip ariflere eş olmak ister.
Pirden rehberden yüzün döndüren,
Şu cümle aleme baş olmak ister.
Akşam, sabah koğu, gıybet gezdirir.
Bulmuş hocasını fitne dizdirir.
Günde en az onbeş kişi azdırır.
Cenneti alada aş olmak ister.
Ehli beyitten soğutuyor milleti.
Kesilesi sülalesi, zilleti.
Kaplamış içini gönül illeti.
Kabe duvarından taş almak ister.
Ayette, Hadiste ne diyor Allah.
Cehennem narında yanarsın vallah.
Evladı Resulden kalan yola bak.
Sorsan mezhebini beş olmak ister.
Yeter bu sözlerin ey Hüseyin can
Diriye ihanet eyleyen mincan.
Azdırıp ahmağı yoldan çıkaran.
Hatasız günahsız iş olmak ister.
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BENİM İÇİN

Neşe elden, keder benden gitmiyor
Garip gönül isteğine yetmiyor.
Benim için kara günler bitmiyor.
Çeke, çeke usanmışım dünyadan.
Anlayan yok şu derdimin başını.
Akıtırım gözlerimin yaşını.
Felek bana birer, birer taşını.
Döke, döke usanmışım dünyadan.
Zalim felek oynar her gün bir oyun.
Kasıp kavuruyor canlılar soyun.
Çoğuna yalvarıp bükmüşüm boyun,
Büke, büke usanmışım dünyadan,
Usta ne yapacak olmazsa kömür.
Kömür yanmayınca kızmıyor demir.
Ah ile vah ile gurbette ömür,
Söke, söke usanmışım dünyadan.
Beş gün yavan ekmek, bir yağlı sokum
Bir gün evde varım, on beş gün yokum
Bol mahsul vermeyen tarlaya tohum,
Eke, eke usanmışım dünyadan.
Aşık Hüseyin burada bitir sözünü.
Göremiyom nazlı yarin yüzünü
Aşkın iğnesiyle gönül gözünü,
Dike, dike usanmışım dünyadan.
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BU SENE

Bilmem ki yanıldı, bilmem kastı var.
Talih bizi terk eyledi bu sene.
Bilmem mühim işi, bilmem dostu var.
Talih bizi terk eyledi bu sene.
Herkesin ki geldi güldü yüzüne.

Babam öldü, göz yaşlarım akıttı.

Geze geze ben yoruldum izine.

Yetim koydu el gözüne bakıttı.

Bulur isem kül atayım gözüne.

İnek öldü, etlerini kokuttu.

Talih bizi terk eyledi bu sene.

Talih bizi terk eyledi bu sene.

Süt, yoğurt bulmadım, ayrandan etti.

Elimden aldırdı gözü karamı.

Çingence fal döküp, başımda öttü.

Bir zaman kaybetti bir çok paramı.

Döğmedim, söğmedim bırakıp gitti.

İçerime koydu derdi, veremi.

Talih bizi terk eyledi bu sene.

Talih bizi terk eyledi bu sene.

Dünyada her neye verdimse merak.

Hüseyin der tek talihsiz olayım.

Dedi iyisi var sen bunu bırak.

Mümkün ise buna çare bulayım.

Ağladım inledim vermedi bir hak.

Bezdim candan artık kurban olayım,

Talih bizi terk eyledi bu sene.

Talih bizi terk eyledi bu sene.
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SAKIN

Vefasız yar ile konuşma sakın,
Sahte cilve ile naz eder durur.
Aklın başına al olma ha yakın,
Bugün, yarın diye söz eder durur.
Tenhalarda hiç yaklaşmaz yanına.
Aşka yanan eza eder canına.
Düşünürsen çok dokunur kanına.
Düğünde, bayramda göz eder durur.
Bakarsın ki yakın gelmez vefasız.
Peşi sıra ne yelersin kafasız.
Böyle sevgi olmaz zevksiz, sefasız.
Beyhude derdini yüz eder durur.
Hüseyin der böyle yare aldanma.
Sakın dilbaz olur sözüne kanma.
Belki de bir buse alırım sanma.
Dönderir baharın güz eder durur.
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NE VAR

Bir buse istedim al yanağından,
Yok demesen ne var, çok desen nolur.
Kalem kaşlarından ela gözünden,
Sarılsam boynuna, ah desem nolur.
Sunam mail oldum tatlı diline.
Sarılsam ölmezdim ince beline.
El uzatsam göğsündeki gülüne.
Çekinme elini sok desen nolur.
Seni gördüm arttı gönül fırgatı.
Ne zaman yavuzdur bu aşkın atı.
Hüseyin ezelden dertlidir zati.
Senin için teklif yok desen nolur.
133

KONSER RESİMLERİ

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

	
  
KONSER SAHNESİ

	
  
BİR İLKOKULDA KONSER

136

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

AŞIKLAR ŞÖLENİ 1992
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“Aşıklık aşktan ve sevgiden doğar. Bireyseldir ve bedenle ruhun çok sevilen
bir insanda kendini bulur. Özünde, gönlünde, benliğinde onu arar. Onu çok sevdiği
için aşık, maşukunu canından çok sever olmuştur. Aşk ile sarhoş olup kendinden
geçen aşık her türlü acı ve zorluğa gönül rahatlığı ile katlanır. Her zaman, her yerde
onu hisseder, onu yaşar.
Bu büyük sevgi doğadaki diğer güzelliklerle birleşerek, insanı varlığın
birliğine götürür ve Leyla’dan, Mevla’ya geçişi de aşkla gerçekleştirebilir. Aşık
kendini yok sayarak, tüm yaşamını kapsayan sevgilisinde kendini var eder, onunla
bir olur.”
1960-ANKARA
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SORAN OLSANA

Kudret güneşin ilim ışığın
Çalışıp dünyada gören olsana
Halka hizmet etmek fikri aşığın
Keşfedip sırlara eren olsana
Devir atom devri, fen bizi aldı
Mahrekin içinde fezaya saldı
Bak nice insanlar seyirci kaldı
Giriş kapısını soran olsana
İnsanlarda ilim toprakta maden
Çalıştır kafayı iş görsün beden
İsa değil aya kesife giden
Fikrini fen için yoran olsana
Gözünü aç ileriyi görürsün
Niçin böyle şaşkın, şaşkın yürürsün
Seyyareden sen de haber verirsin
Zeka yarışına giren olsana
Çalışan kazanır büyük başarı
Ayda görülecek insan mahşeri
Hüseyin fikrinden çıkma dışarı
Bir kılı kırk parça yaran olsana
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AKIL BALTASI

Gam, kasavet, keder benim peşimde
Hiç bırakmaz dolanır ha dolanır
Gündüz hayalimde gece düşümde
Kara bahtım bulanır ha bulanır
Hiçbir kimse öğünmesin soy ile
Yar aklımı aldı selvi boy ile
Gönlümün meyvesi umut su ile
Hortum takıp sulanır ha sulanır
Pek hayranım gökten inen yağmura
Pişmek için ateş lazım hamura
Düşüp kalkar topraklara, çamura
Medet deyip belenir ha belenir
Kasabın işini sormaz göncüden
Gideceği yeri sorar öncüden
Aşkın deryasından çıkan inciden
Aşık Hüseyin dilenir ha dilenir.
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BABAM BENİ EVERSİN

Oğlan girer 14-15 yaşına,
Şapkasını yan örtüyor başına,
Düşer meyli bekar kızın peşine
Der ki, babam beni bu yıl eversin.
Babası der oğlum çocuksun daha,

Oğlan der düşmüşüm sevda peşine,

Cenabı hak teala yüzüne baka,

Yoksa elim vurmam senin işine,

Gelecek sene de bol mahsul çıka

Sevdiğim giriyor, benim düşüme,

Evereyim seni, sabreyle biraz.

Der ki, babam bu yıl beni eversin.

Oğlan der ki, babam tohum saçacak,

Babası der işi tutmuyor eli,

Yarsiz benim gönlüm nasıl geçecek,

Esmiş kafasında sevdanın yeli,

Aldatarak başkasıyla kaçacak,

Daha farkedemen çiçeği, gülü,

Der ki babam beni bu yıl eversin.

Evereyim seni sabreyle biraz.

Babası der beğendiğin alayım,

Aşık Hüseyin der ki böyledir zaman,

Oğlum sabır eyle kölen olayım,

Böyle olur ise halimiz yaman

Çok yerler gezeyim güzel bulayım,

Babalar kalbinde kalmasın güman,

Evereyim seni sabreyle biraz.

Oğlan der ki babam beri eversin.
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GÜZELLER ŞAHI

Sen güzelsin güzellerin şahısın
Sevgilimsin şu gönlümün mahısın
Aşka düşen aşıkların ahısın
Kendini herkese bildiremedin
Gözümün içine manalı baktın
Gönlümden yol bulup kalbime aktın
Beni böyle müşkül derde bıraktın
Yaraladın amma öldüremedin
Vurdun beni amma akmıyor kanım
İnledim sızladım çıkmıyor canım
Kaybettim uğrunda şöhretim şanım
Akan gözyaşımı sildiremedin
Severim deyince kıyarsın dosta
Aşkınla yananlar hep olur hasta
Aşık Hüseyin’de her zaman yasta
Bir gün şad eyleyip güldüremedin.
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ÇİFÇİLER

Alnının teriyle yüzünün ağı
Arıdır otlardan bahçeyi, bağı
Bir gayrete gelse fetheder dağı
Ekmeğin kapısın açar çifçiler.
Gece gündüz demez durmaz çalışır
Göğüs gerip her güçlüğü alışır
Ne usanmak bilir ne de yılışır
Tohumu toprağa saçar çifçiler
Öküz, camız derken koşarlar katır
Fazla ekip biçen alır bir motor
Ahmet’e, Mehmet’e sayarlar hatır
Birbirine zarardan kaçar çifçiler.
Mahsul düşmez bire beşten aşağı
Eğer kafasını buğday başağı
Oğlu, kızı, hem gelini, uşağı
Tırpanla, orakla biçer çifçiler.
Bütün sanatlar çifçiye hayran
Yüksekte enginde çok olur seyran
Soğuk su içine biraz da ayran
Öğle sıcağında içer çiftçiler
Kış için yaparlar bir ufak oda
Karıya bir altın, oldu bir moda
Hüseyin dert oldu bizlere bu da
Almazsa arayı açar çifçiler
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MADIMAK

Kızlar size müjde, çıktı madımak.
Bıçağı eline al, toplamaya bak.
Çit fistan üstüne bir de önlük tak,
Çık harman yerine, sallan bir zaman.
Madımak yiyenin kesilir hızı.
Başına toplamış gelini, kızı.
Yaprağı yeşildir, kökü kırmızı,
Yiyenler tadına doymaz madımak.
Madımak yaylanın yolunda biter.
Günün dönümünde mevsimi yeter.
Gurbette olanın burnuna tüter.
Yaz, kış eğlencemiz sensin madımak.
Toplayıp da, bir tahtada kıyarlar.
Temizleyip, bir selede yuyarlar,
İçine de biraz bulgur koyarlar.
O zaman lezzetin artar madımak.
Yakarlar ocağı, odun atınca.
Dürüm edip iki elinle tutunca.
Birde sarımsaklı yoğurt katınca,
Artık lezzetine doymam madımak.
Sefil Hüseyin’im kısmetin arar.
Sıcak yiyene pek fazla yarar.
Güzeller bohça edip beline sarar.
Değdiği yeri hiç incitmez madımak.
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TÜRK ÇOCUĞU

Yabancı fikrine iştirak etme
Türk çocuğu Türkçe oku, Türkçe yaz.
Uyma taassuba, geriye gitme,
Türk çocuğu Türkçe oku, Türkçe yaz.
Oku, öğren, anadilin ezber et,
Yenilik kabul et, ileriye git,
Türkçe konuş, Türkçe söyle, Türkçe öt,
Türk çocuğu Türkçe oku, Türke yaz.
Öz Türkçe olmalı, bizde, konu,
Geriye lüzum yok, gelmiştir sonu,
Hüseyin Çırakman hiç sevmez onu,
Türk çocuğu Türkçe oku, Türke yaz.
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AYDA İNSAN MAHŞERİ

Kudret güneşin, ilim ışığın
Çalışıp Dünya’da gören olsana
Halka hizmet etmek fikri aşığın
Keşfedip sırlara eren olsana.
Devir atom devri, fen bizi aldı
Mahrekin içinde fezaya saldı
Bak nice insanlar seyirci kaldı
Giriş kapısını soran olsana.
İnsanlarda ilim, toprakta maden
Çalıştır kafayı, iş görsün beden
İsa değil Ay’a keşife giden
Fikrini fen için yoran olsana.
Gözünü aç ileriyi görürsün
Niçin böyle şaşkın şaşkın yürürsün
Seyyareden sende haber verirsin
Zeka yarışına giren olsana.
Çalışan kazanır büyük başarı
Ayda görülecek insan mahşeri
Hüseyin fikrinden çıkma dışarı
Bir kılı kırk parça yaran olsana.
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BİR ATEŞTİR SARMIŞ ANADOLUMU

Çoban dağ başında, çiftçi işinde,
Çalışır ümitle bekler bir şeyi.
Bir müjde var, bülbülünde, kuşunda,
Ötüşür ümitle, bekler bir şeyi.
Kimi çağırır Zülfikarlı Ali’yi,
Kimisi evinde gizler deliyi.
Bir ateştir sarmış Anadolu’yu,
Tutuşur ümitle, bekler bir şeyi.
Hasta Mehmet gene işten atılmış,
Ona sebep olan, bazı satılmış.
Soğuk almış, zatüreye tutulmuş,
Yatışır ümitle bekler bir şeyi.
Öküzlerin boynu yara koşulmaz,
Yareleri yüz tutmuştur, deşilmez.
Hüseyin’im hedeflerden şaşılmaz,
Atışır ümitle bekler bir şeyi.
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UZAK KAÇIYOR

Kadir Mevlam nedir benim çektiğim,
O yar benden uzak, uzak kaçıyor.
Yalvarıp, yakarıp boyun büktüğüm,
Gizli sırrı yad ellere açıyor.
Acep talihim mi getirdi başa.
Ağladım, sızladım hepsi boşa.
Kimler ağu kattı, bu tatlı aşa.
Şimdi havalanmış, yüksek uçuyor.
Dünyaya vermezdim kaşı kemanı.
Gitmedi başımdan aşkın dumanı.
Yeni geldi konuşmanın zamanı.
Yaş kemalin bulmuş vakti geçiyor.
Ben güzelim diye benlik getirdi.
Yaka, yaka genç ömrümü bitirdi.
Derdim elli iken, yüze yetirdi.
Göz ucuyla başka birin seçiyor.
Pek severdim o güzelin dilini.
Çok akıttım gözlerimin selini.
Yad ellere kokulatmış gülünü.
Yok deyip hayırsız yemin içiyor.
Aşık Hüseyin der canıma sağlık.
Göz yaşım silmeye vermedi yağlık.
Koymasın ahım yaradan halik.
Bin bir türlü dala konup göçüyor.
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BIRAKIR İŞİ

Henüz onbeşine varınca yaşı,
Sevdaya verirler akılı başı.
Bir güzel görürse bırakır işi.
Peşinden ağzını açıp dururlar.
Babası düğün edip getirse gelin.
Evladının için batırsa malın.
Altı ay geçmeden sıyırır çulun.
Bal diye zehiri içip dururlar.
Karının sözünden bir türlü geçmez.
Beri benzer tastan su bile içmez.
Anayı, babayı fark edip seçmez.
Oldukça yüksekten uçup dururlar.
Karı hasta olsa, kalırlar yasta
Soğuk su tazeler, doldurur tasta.
Bir yandan kendi de çalımda, süste.
Hemen doktorlara kaçıp dururlar.
Çıplak şeytan girince az koynuna.
Arar kollarını sarar boynuna.
Derse ki kötülük etti kaynana.
Anadan, babadan geçip dururlar.
Aşık Hüseyin söyler sözü pişirir.
Zamane adamı aklın şaşırır.
El kızı babayı oğula düşürür.
Tası, tarağı yükleyip, göçüp dururlar.
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KADiM DOSTU ŞEKİP ŞAHADOĞRU İLE

	
  

NEŞET ERTAŞ İLE EVİNDE
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İHSAN ÖZTÜRK İLE

	
  
NEŞET ERTAŞ-EMİNİ DÜŞTÜ İLE
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OZAN VAHİT-SABRİ-DURAN İLE 16 AĞUSTOS 1972

	
  
RÜSTEM EREN-ABDÜLKADİR OZULU- RİFAT KURTOĞLU İLE
ÇORUM
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“Bir Ozan çalıp, okurken kendi içine daldığında, dalgıcın denizden inciler
çıkardığı gibi kendi içinden, öz benliğinden çıkan sözler Tanrı’dan geliyormuş gibi
etkileyici olmuştur. Tasavvuf ve felsefeyi işlerken de genellikle bilerek veya özden
fışkırma ile varlığın birliği felsefesini işlemişlerdir ki yıllar sonra dahi yaşayacak
ölümsüz eserler bu şekilde meydana gelmiştir.”
DİZER GONCA MATBASI 1963-ANKARA
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AŞKI İLE SARHOŞ

Yar bir gülümsese güller açılır
Erir dağlar karı, bahar, yaz gelir
Aşkı ile sarhoş olur aşıklar
İçte duygu, dışta ele saz gelir
O yar kavil kurmuş beni yakmaya
Gözyaşlarım yol bulamaz akmaya
Her gün sabah cemaline bakmaya
Ta Cennetten yüzbin huri kız gelir
Çırakman’ım sevdiğine yar ise
Rahat edemez ki yeri dar ise
Yeni yıldız bilok Cennet var ise
Yoksa eski cennet yara az gelir.
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GÖNDER OKULA

Küllükte büyüyen adam olamaz,
Okut çocuğunu, gönder okula.
Çok sürünür, ekmeğini bulamaz,
Okut çocuğunu gönder okula.
Çalışsın kafası, zekasın yokla.
Hele geçinsin, az ile çokla.
Bir ekmek yiyorsun, yarısın sakla,
Okut çocuğunu, gönder okula.
Eğer ki var ise, aklın başında.
Bırakma yavrunu ilim dışında.
İstikbal kazanır o genç yaşında,
Okut çocuğunu, gönder okula.
Her bir işin kolayını bilemez,
Yaşamanın bir yolunu bulamaz.
Bu Çırakman her gün ağlar gülemez,
Okut çocuğunu, gönder okula.
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GİR OKULA DERSE ÇALIŞ, ADAM OL

Dinle yavrum tut hocanın sözünü,
Gir okula, derse çalış, adam ol.
O siyah tahtadan çekme gözünü,
Gir okula, derse çalış, adam ol.
Defterin, kalemin, yanında silgin,
Verilen derslerden kesme ha ilgin.
Gelecek seneye artacak bilgin.
Gir okula, derse çalış, adam ol.
Alıştır elini, yazar kaleme.
Yatıştır dilini Türkçe kelama,
Sende örnek olun cümle aleme,
Gir okula, derse çalış, adam ol.
Oku bir adam ol ilime yakın,
Kötüden uzak ol, sakın ha sakın,
Çırakman’ım ciddi bir tavır takın,
Gir okula, derse çalış, adam ol
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ÇALIŞALIM ÇALIŞALIM

Muhanete muhtaç olmak,
Çalışalım çalışalım.
Hiç kimseden geri kalmak,
Çalışalım çalışalım.
Çifçiyisen mahsul ekip,
Gayret ile kan, ter döküp,
Kötülükten elin çekip,
Çalışalım çalışalım.
Demirciysek, örsümüzde,
Berber, esnaf terzimizde,
Okullarda, dersimizde,
Çalışalım çalışalım.
Pilot isen teyyareden.
Haber getir seyyareden.
Doktorsan derde çareden,
Çalışalım, çalışalım.
Amir, memur hep birlikte.
Çalışalım öz dirlikte.
Kalmayalım gerilikte,
Çalışalım çalışalım.
Ne yapmaz ki bir büyük baş,
Gayret ile dağları aş,
Çırakman der, ey vatandaş,
Çalışalım çalışalım.
162

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

ANADOLU ANADOLU
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Mandacıya yar dediler,

Irgala halkım uyansın,

Yaramızı sar dediler,

Haksızlar kahrolup yansın,

Üs yok, tesis var dediler,

Açlar doyup, susuz kansın,

Anadolu, Anadolu,

Anadolu Anadolu,

Nedir kurtuluşun yolu.

Nedir kurtuluşun yolu.

Bana kızıp, çatma kaşın.

Zafer marşı çalmak için,

Kabemdir virane taşın.

Hakkımızı almak için,

Tarihte meşhur savaşın,

Tam bağımsız kalmak için,

Anadolu Anadolu,

Anadolu Anadolu,

Nedir kurtuluşun yolu.

Nedir kurtuluşun yolu.

Tarih kongreni söyler.

Biri yalan temel atar,

Unutuldu böyle şeyler.

Birisi kereste satar,

Çıkarı peşinde beyler,

Hayallerde koltuk yatar,

Anadolu Anadolu,

Anadolu Anadolu,

Nedir kurtuluşun yolu.

Nedir kurtuluşun yolu.

Şeriat hortluyor sakın,

Çırakman benzimiz soldu,

Bir adı var, milli akın,

Dost görünüp, düşman oldu,

İnsani tavrını takın,

Parlementer doymaz oldu,

Anadolu Anadolu,

Anadolu Anadolu,

Nedir kurtuluşun yolu.

Nedir kurtuluşun yolu.
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BÖLEMEZ

Bir Allah’tan yüzdört kitap gelemez,
Yaratıcı, kullarını bölemez.
Cahil kişi bu gerçeği bilemez,
Okuyup öğrenip bilmesi lazım.
Eğer Tanrı yarattıysa şeytanı,
Asırlar geçiyor, görenler hanı,
Şeytan gelip, aldatırsa insanı,
Ona ömür vermez, ölmesi lazım.
Cennet ile cehennemin varlığı,
İnsanların sıkıntısı, darlığı,
Peygamberin insanlara yarlığı,
Geri gelip haber vermesi, lazım.
Adem ise insanların babası.
Hava olur hepsinin anası,
İnsanlığa hizmet olur çabası,
Dünya baştan, başa gülmesi lazım.
Eğer dedi isen, Rabbil alemin,
Neden ikiliği yazar kalemin.
O Allah’a heba olsun selamın,
Kalplerdeki karayı silmesi lazım.
Hüseyin arayan bulur dediler.
Mehdi sahip zaman olur dediler.
Binüçyüzyetmişte gelir dediler,
Cihanın güneşi gelmesi lazım.
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DİKKAT ET

Havayı hevesle vaktin geçirme,
Çalış tecrübeye, ilime çalış.
Dikkat istikbali elden kaçırma,
Çalış tecrübeye, ilime çalış.
Eser yapsan başarılar alırsın.
Her bir ilmin kolayını bulursun.
Çalışmazsan çok geride kalırsın,
Çalış tecrübeye, ilime çalış.
Bilgilerin aslı ilme dayanır.
Seni gören gafil, belki uyanır,
Okumayan cahilliğe boyanır
Çalış tecrübeye, ilime çalış.
Dinle Hüseyin’i budur sözümüz.
Yüceldi göklere, keşfe özümüz.
Gaflet uykusundan açak gözümüz,
Çalış tecrübeye, ilime çalış.
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KALBİMDE MİHMANIM

Uzaktan seyretme, beri gel beri.
Kalbimde mihmanım, yar neredesin
Yoluna koymuşum can ile seri.
Kalbimde mihmanım, yar neredesin
Gizli muhabbetin candan içeri.
Vefasız zannetme Hayrül beşeri.
Geç otur mekana çıkma dışarı.
Kalbimde mihmanım, yar neredesin
Bana cellallanıp kaşların çatma.
Ben kapında kulum, yabana atma.
Doğrul bak yüzüme, beni unutma.
Kalbimde mihmanım, yar neredesin?
Bazı seyrangahta yüce bakarsın.
Nice aşıkların canın yakarsın.
Miski anber gibi güzel kokarsın.
Kalbimde mihmanım, yar neredesin?
Hüseyin der gel affeyle suçumu.
Şu dünyadan yükletmeden göçümü.
Göz yaşımla sızlatma içimi.
Kalbimde mihmanım yar neredesin.
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BİRLİK YOLU

Arı birlik ile yapıyor balı,
Arı güzel, çiçek güzel, bal güzel.
Kökleri birlikte ağaca bakın,
Yaprak güzel, meyve güzel, dal güzel.
Bülbülün feryadı, gül ile birlik.
O birlik aşkında bulmuştu dirlik.
Bunların üstünde bir büyük varlık,
Bülbül güzel, koku güzel, gül güzel.
Birlik yolu insanlığın yoludur.
İlim ahlak, faziletle doludur.
Layıklığın bükülmeyen koludur,
Allah güzel, birlik güzel, kul güzel.
Çırakman’ım ikiliği kaldır at.
Birlikten ayrılma, göz ve gönül kat.
Birlik ile vücut buldu kainat,
Fikir güzel, görüş güzel, dil güzel.
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MİLLETİK

Tarihi ele al, eleştir oku
Birbirini yeyip, yutan milletik.
Hile araştırmayız var ile yoku,
Sevdiğine kazık, atan milletik.
Dünya’da her şeye yaparız hile,

Bizde pek yürümez, fakirin işi,

Günah olduğun hem bile bile.

Eğer eğilmezse, kırılır dişi,

Ne kadar küfür var, alırız dile,

Kimse durdurmamış, bu tür gidişi,

Haksızlar tarafın tutan milletik.

Mazlumun hakkını yutan milletik.

Sorsalar hepimiz kardeşiz sözde.

Düşman gibi bakar akrabasına.

Haksız kazananlar, her zaman gözde.

Hayatta büründük, ölü yasıma,

Haklı zayıf ise ezilir bizde,

Anasın boyayıp, öz babasına,

Diken olup göze batan milletik.

Para karşılığı satan milletik.

Elde büyük sermayemiz yalandır,

Çırakman’ım ümidim var yarına.

Hünerimiz aldatmaktır, dolandır,

Canım kurban, insanlığın uğruna.

Böylelikle en geriye kalandır,

Para için kardaşının bağrına,

Allah büyük deyip, yatan milletik.

Utanmadan kurşun atan milletik.
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BİÇARE

Laleden mi aldın sen
Yüzlerinin alını
Arı sanma terk etmiş
Kovandaki balını.
Ama Şanlı Aslangül
Figan etmesin bülbül
Onun olsun bu sümbül
Güle gönül bağlamış
Gülün için ağlamış
Yazık olmuş bülbüle
Gözü yaşı çağlamış.
Ama Şanlı Aslangül
Figan etmesin bülbül
Onun olsun bu sümbül
Çırakman’ım biçare
Ayrılığa ne çare
Bu dert beni öldürür
Ben oldum bahtı gare.
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GEL ALİ GEL

Sabahtan uğradım erden
Ders aldım gül yüzlü Pirden
Çağırdım ya Şahı Merdan
Gel Ali gel, gel Ali gel.
Gönül her an seni ister
Gül yüzünü bize göster
Gözlerimde kalmadı fer
Gel Ali gel, gel Ali gel.
Burcu, burcu gülün kokar
Hasiretin beni yakar
Çırakman’ım yola bakar
Gel Ali gel, gel Ali gel.
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BAHAR AYLARI

İlkbahar ayının suları çağlar
Bütün çiçeklerle bezenir dağlar
Yaylaya göçerler, yaylacı köyler
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Güneşte koyunlar meleşir gezer
Yanık kaval sesi bağrımı ezer
Hayvanlar yeniden has kumaş düzer
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Yalçın kayalarda keklikler öter
Suyun kenarında laleler biter
Güneş vurur toprak buharı tüter
Ne güzeldir gülüm bahar ayları
Sarı çiğdem, mor menekşe açılır.
Etrafa türlü koku saçılır
Lale uzar her çiçekten seçilir
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Serin gölgelerde, temiz havalar
Arı, böcek inileşir ovalar
Kuşlar ağaçlara yapar yuvalar
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Bu devri çarkı, devran dönderir
Dost dostuna top, top çiçek gönderir
Çırakman’ım türlü ilham indirir
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
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DİYENİM YOK

Bunca zaman diyar gurbet dolaştım
Sıladan bir tane gel diyenim yok.
Ne bir adam oldum, ne çok süründüm
Biraz da neşelen, gül diyenim yok.
Ben gönülü bir sılaya bağladım
Feryat ile ciğerimi dağladım
Gece, gündüz ah çekerek ağladım
Gözünün yaşını sil diyenim yok.
Gurbette günümüz geçiyor böyle
Geleceğe umut bağla, doğruyu söyle
Çırakman derdini gel bana söyle
Sende muradını al diyenim yok.
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ELİ ALIŞMIŞ

Ayakta uyutmuş sömürü çarkı
Taşıyan halkımın beli alışmış.
Yaşamda insanın olur mu farkı
Yavan yer, şükür der dili alışmış.
Dememiş bu hayat, değildir kumar
Ancak hayal yapıp, her şeyden umar
Ellerini açıp, gözlerin yumar
Boşa kapanmaya eli alışmış.
Çatlamış dudağı, eli nasırlım
Evi kerpiç yapı, içi hasırlım
Ezilmiş, horlanmış her an kusurlum
Yorulmak bilmeyen kolu alışmış.
Çırakman’ım, yeter artık dememiş
Borçlu kalmış, güzel şeyler giymemiş
Sömrücüye peşkeş çekmiş, yememiş
Kuzusu, hindisi, balı alışmış.
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DİYENİM YOK

Bunca zaman diyar gurbet dolaştım
Sıladan bir tane gel diyenim yok.
Ne bir adam oldum, ne çok süründüm
Biraz da neşelen, gül diyenim yok.
Ben gönülü bir sılaya bağladım
Feryat ile ciğerimi dağladım
Gece, gündüz ah çekerek ağladım
Gözünün yaşını sil diyenim yok.
Gurbette günümüz geçiyor böyle
Geleceğe umut bağla, doğruyu söyle
Çırakman derdini gel bana söyle
Sende muradını al diyenim yok.
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ELİ ALIŞMIŞ

Ayakta uyutmuş sömürü çarkı
Taşıyan halkımın beli alışmış.
Yaşamda insanın olur mu farkı
Yavan yer, şükür der dili alışmış.
Dememiş bu hayat, değildir kumar
Ancak hayal yapıp, her şeyden umar
Ellerini açıp, gözlerin yumar
Boşa kapanmaya eli alışmış.
Çatlamış dudağı, eli nasırlım
Evi kerpiç yapı, içi hasırlım
Ezilmiş, horlanmış her an kusurlum
Yorulmak bilmeyen kolu alışmış.
Çırakman’ım, yeter artık dememiş
Borçlu kalmış, güzel şeyler giymemiş
Sömrücüye peşkeş çekmiş, yememiş
Kuzusu, hindisi, balı alışmış.
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- SAZI İLE BERABER -

	
  

1963 YILI

	
  

1978 ALMANYA
178

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

	
  

1982 ALMANYA

- ODASI VE KİTAPLARI -
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“Hacı Bektaş Velî’nin, hocası Ahmet Yesevî’den, Hacı Bektaş’a geçip
dergahta Hacı Bektaş öğretisi ile Âşıklık geleneği kökleşmiş dal budak salmıştır.
Orada Tasavvuf, felsefe, vahdet-i vücut, ikrar, iman, şeriat, tarikat, marifet,
sırrı hakikat öğretilerek sevgiyi, aşkı Allah’la bütünleştiren Yunus Emre, Kaygusuz
Abdal, Kazak Abdal, Genç Abdal’dan sonra yüzlerce Tekke Âşığı yetişmiştir.
Günümüz aşık ve ozanlarında da aynı inancı, aynı temayı çağdaş düşünceyle
yoğurup kullananlar çoktur.”

ENDÜSTRİ YAYINEVİ 1969-İZMİR
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BABAMA AĞIT (BOŞ TAŞ)

Bugün bir hal oldu bizim pedere,
Yüreğinden bir ah, çekti de gitti.
O da boyun eğmiş idi kadere,
Gözlerinden yaşlar döktü de gitti.
Ağarmış saçları, bükülmüş beli.
Cebinde para yok tutmuyor eli.
Çökertmiş sefalet ayakta ölü,
İncecik boynunu büktü de gitti.
Esir gibi elden ele sürülmüş,
Damarında kan kalmamış, kurumuş.
Yüzlerinin derileri durulmuş,
Bir yaralı aslan, çöktü de gitti.
Çırakman’ım insanların hayranı,
Neşe ile yapamadık bayramı,
Son nefeste sayıkladı, ayranı,
Gözünü boş tasa dikti de gitti.
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İŞSİZ KALDIK BİZ EFENDİM

Leylek gibi erken uçtuk,
İşsiz kaldık, biz efendim.
Ne yapacağız bilmem, şaştık,
İşsiz kaldık, biz efendim.
Erken gelsem er diyorlar,
Geç kalırsam kör diyorlar,
Hele biraz dur diyorlar,
İşsiz kaldık biz efendim.
Yok dikili bir ağacım.
Sanki her şeye muhtacım,
Beş çocukla bende acım,
İşsiz kaldık biz efendim.
Çırakman otuzbeş yaşım.
Daima ahuzar işim.
Torpilsiz bir vatandaşım,
İşsiz kaldık biz efendim.
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BUGÜN BİZE HOŞGELDİNİZ ERENLER

Arzu ederdiniz bir yol görmeye,
Bugün bize hoş geldiniz erenler.
Muhabbet bağından güller dermeye,
Bugün bize hoş geldiniz erenler.
Tarihler boyunca bir milletik biz.
İlimce Dünya’ya vermişidik hız.
Büyük bir babanın torunlarıyız,
Bugün bize hoş geldiniz erenler.
İyi insan olmak her şeyin başı.
Kardeş biliyoruz her vatandaşı.
Anmak için bugün Hacı Bektaş’ı.
Bugün bize hoş geldiniz erenler.
Hisse alın Çırakman’ın sözünden,
Zerre kaçmaz ariflerin gözünden,
Kemal Atatürk’ün aydın izinden,
Bugün bize hoş geldiniz erenler..
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BENİM KARDEŞİM

Her insanım diyenlere inanma,
Şahsi çıkarına kul olmuş ise.
Benliğin kaybetmiş, kendini bilmez,
Düşmüş değerinden pul olmuş ise.
Aldanırsak eksik olmaz sürünen,
Türlü, türlü kisvelere bürünen.
Körlerin gözüne kumaş görünen,
Yabancı elinde şal olmuş ise.
Fakir, fukarayı hakir görenler.
Gün geçtikçe tehlikeye girenler.
Ele etek, etek meyve verenler,
Bahçesinde kuru dal olmuş ise.
El çek tabip, yine azdı yaralar.
Ne zaman utanır, yüzü karalar.
Hayır diye verdiğimiz paralar,
Belki bir beygire nal olmuş ise.
Dertli Çırakman’ım belalı başım.
Kederle üzüntüm, yol arkadaşım.
Nasıl acımazsın, benim kardeşim,
Emeğin köpeğe yal olmuş ise.
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BİZ YAŞIYORUZ

Evlerimiz kerpiç, üzeri toprak.
Bir hasta inliyor, içeri gir bak.
Kaderle baş başa her şeyden uzak,
Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,
Bir lokma ekmekle biz yaşıyoruz.
Bilmiyirik kardaşım okuma yazma.

Bizim çocuk ilkokulu bitirdi.

Ben doğru söyliyirim, sözümü kızma.

Masrafı iliğime oturdu,

Elime yakışan kürekle, kazma,

Köyümüze bir yenilik getirdi,

Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,

Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,

Yolsuz ve okulsuz biz yaşıyoruz.

Sahipsiz mal gibi, biz yaşıyoruz.

Harpte kör olmuştu, babamın gözü.

O kara gün görmüş, ihtiyar nine,

Şimdi çok ihtiyar, tutmuyor dizi.

Öksürüp yatakta ağlıyor yine.

Vatan evladıydık, hor görmen bizi,

Tifoya tutulmuş Gülcan’ın Suna,

Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,

Bilgisiz, kültürsüz biz şaşıyoruz.

Karanlık içinde, biz yaşıyoruz.

İlaçsız, doktorsuz biz yaşıyoruz.

Ayşe çok çalışır, çark gibi döner,

Çırakman şad değil, gülecek kadar.

Kışın soğuk, yazın sıcakta yanar.

Dertliyiz gözümüz silecek kadar.

Böyle gider ise çok ocak söner,

Uyandık, haksızı bilecek kadar,

Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,

Bilgisiz, kültürsüz bir şaşıyoruz,

Sefalet içinde biz yaşıyoruz.

Ölmedik, ölmedik biz yaşıyoruz.
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BEKTAŞ

Dinlemek istersen, olay şöyledir,
Koşup, oynar iken yoruldu Bektaş.
Trafik kazası mahallemizde,
Kol ve bacakların, kırıldı Bektaş.
Doğru hastaneye, Hacettepe’ye,

Başarılı doktor Nasır Özdemir,

Durumu bildirdik, acil şifaya.

Doktor Erdinç İnan, hak versin ömür.

Zaten hasretken zevki, sefaya,

Sönmüş sobaya koydular kömür,

Bugün talihine darıldı Bektaş.

Gülbenzin birazcık duruldu Bektaş.

Baş doktor bir kâğıt verdi elime,

Doktor ve hemşire müstahtemleri,

Aldılar hastayı doğru filime.

Düşen vazifeyi yaptı her biri.

Tıp yakında, çare bulur ölüme,

Ecelin elinden çevirdi geri,

Kırık beş yerinde görüldü Bektaş.

Taburcu kağıdın verildi Bektaş.

Saat sekiz ameliyat başladı,

Ben baban Çırakman talihi kara,

Dedim gene talih bizi taşladı.

Avans istiyorlar binbeşyüz lira.

İlgililer arı gibi işledi,

Nasıl ödeyelim paralı bura,

Başarıyla yaren sarıldı Bektaş.

Dedim üzüntülü görüldü Bektaş.
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ALIN

Bir fakir aşığım, borçluyum ama,
Ağzımdan dişimi sökünde alın.
Bir kat yatağınan, bir yırtık çul var,
Onuda mezata dökünde alın.
Bir kırık sazım var, derdim telinde,
Onyedi yıl gezdim gurbet elinde.
Aşıkların malı olmaz elinde,
Eğer görürseniz, çekinde alın.
Çırakman ne defter, ne kağıdım var.
Bu türlü gidişe bir ağıdım var.
Kolumda işlemez bir saatim var
Kırmayın kolumu, bükünde alın.
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ELİNDE KINASI SOLMAMIŞ GELİN

Pamuk tarlasında, çapa sallıyor,
Emsali cihana gelmemiş gelin.
Göz altından, ev yolunu kolluyor,
Elinde kınası solmamış gelin.
Taze gelmiş, tanımıyor yadları,
Birer, birer koparıyor otları.
Mahzun idi yüzlerinin hatları,
İki gün evinde kalmamış gelin.
Hayal kurmak için, eğmiş başını,
Talihe gücenmiş çatmış kaşını.
Felek ona vurmuş, sitem taşını,
Şad olup Dünya’da gülmemiş gelin.
Terlemişti eve döndü üşüdü,
Yatak, yorgan üzerine taşıdı.
Uyumadan, sabah oldu, ışıdı,
Verem olduğunu bilmemiş gelin.
Çırakman Dünya’da gülenler güldü.
Nicesi ağlayıp, gözyaşın sildi,
Öksürdü, öksürdü kan kusup öldü,
Sanki bu cihana gelmemiş gelin.
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BİRİSİ VATANIM, BİRİ MİLLETİM

Benim çok sevdiğim iki şeyim var,
Birisi vatanım, biri milletim.
Al bayrakta yıldız ile ayım var.
Birisi vatanım, biri milletim.
Laikliği, özgürlüğü arayıp bulan,
Çağdaş uygarlıkta yerini alan,
Ulusumdan bana yadigar kalan,
Birisi vatanım, biri milletim.
Toprağı, havası, ormanı, suyu,
Söylenir dillerde tarihler boyu.
Bunlara verilmiş, yaşama payı,
Birisi vatanım, biri milletim
Kahramanca cephelerde savaşan,
Anlaşmayla sulhu yapıp, barışan.
Kaynayıp da birbirine karışan,
Birisi vatanım, biri milletim.
Çırakman kolum, gücüm, kuvvetim
Elbette kimseye olmaz minnetim.
Tanrı kısmet etmiş güzel cennetim,
Birisi vatanım, biri milletim.
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CEHALETİ ÖLDÜREMEDİK

Dünya’mı karanlık gözlermi görmez,
Tutup cehaleti öldüremedik.
Menfaatla çıkar girdi araya,
Milletin yüzünü güldüremedik.
Bu türlü gidişe insanlık şaşar.
Sabır kabut oldu, son damla taşar.
Bir tarafı batsa, bir taraf yasar,
Yıllarca ikiliği kaldıramadık.
Severek öperim, nasırlı eli.
İster akıllı de, istersen deli.
Çok çalıştık, bir karınca misali,
Devenin avurdun dolduramadık.
Atomu, mayını, rampı, füzesi,
Haykırıp yıkmalı, insanlık sesi.
Esas gayem uyarmaktır, herkesi,
Durumu körlere bildiremedik.
Çırakman milletim çekmesin çile.
Ata’nın izinde, layıklık ile.
Yaralar azmadan, ilacı kele,
Bir tabip eliyle çaldıramadık.
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GÜL BİZİM BİZİM

Türk doğup, dünyaya Türklüğü yayan,
Öz Türkçe söyleyen, dil bizim, bizim.
Asırlardır evvelden, düşünüp, duyan,
Tarihte ölümüz gül bizim, bizim.
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Hak göndermiş İsa ile Musa’yı

Uyandıkça gelişmeye başladık

Mucizeyle ejder yapmış asayı

Cehaleti nefret ile taşladık

Bugünkü alimler fethetti Ay’ı

Vatan petek arı gibi işledik

Okuyup, öğrenmek dil bizim bizim.

Ben Türküm diyenler bal bizim bizim.

Gel beri yurttaşım hasmını tanı.

Aşık söyler, bilmeyene duyurur

Hesapsız şehitler akıtmış kanı.

İkilik insanı Hak’tan ayırır

Alçak düşman bölüşürken vatanı,

İnancımız kuran böyle buyurur

Zaferde öpülen el bizim, bizim.

İlim, ahlak, doğru yol bizim bizim.

Dertsiz kişi, derdi yoksa yazamaz.

Çırakman’ım dinleyene sözüm var,

Anlamayan bu düğümü çözemez.

Arzum odur insanlıkta gözüm var.

Türk gölünde yaban gazı yüzemez,

Anadolu dutu telli sazım var,

Bizim ördek için, göl bizim, bizim.

Halkı temsil eden tel bizim, bizim.
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BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Yabancıdan koru, yurdunu sakın,
Dönüp de geriye el etmesinler.
Yine kurtuluş var, tavrını takın,
Gelip Akdenizi yol etmesinler.
Dost görünür emperyalist emeli,
Türkiye’miz bağımsızdır demeli,
Dinlemezse çağıralım Kemal’i,
Cephede Meme’di del etmesinler.
Aldanma ne Amerika, nede Rusa,
İçimizde vatan aşkı varısa.
Yardım eli uzatıyom der ise,
Vurup başımızı kel etmesinler.
Sene altmışsekiz, yirminci asır.
Sen yürüyemezsen, yolda mı?
Kusur. Bir yanı evinde bulmazken hasır,
Kredi tüccara bol etmesinler.
Pek fazla acıya dayanmaz yürek.
Bağımsız Türkiye’yi milletçe görek.
Çırakman hür doğdum, hür ölmek gerek,
İtin kapısına kul etmesinler.
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BU TOPRAK BİZİMDİR

Emek, hak sırrından haberi yoktur
Ben Muşa’yım diye tur arayanlar
Şaşkınlık içinde döner, dolaşır
Gece karanlıkta nur arayanlar.
Kardeşlik sevgisi kalplere aksın
Bu toprak bizimdir yabancı çıksın
Tıraşı meydanda aynaya baksın
Aldatması için kör arayanlar.
Türkiye Türklerin demişti Ata
Bıçak kemikten gidemez öte
Dönüp baksın şu perişan millete
Gece rüyasında bar arayanlar.
Anadolum cennet idin, sen nesin
Sefalet içinden geliyor sesin
Çalışsın, kazansın kendisi yesin
Milletin sırtından kar arayanlar.
Çırakman’ım bir gün olur baş döner
Su gelirse un üğünür, taş döner
Tuttuğu dallardan eli boş döner
Selvi kavağında nar arayanlar.
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TÜRK MİLLETİ BİRBİRİNİN KARDEŞİ

Emperyalist devletlere karşıyız,
Hiçbir engel eyleyemez, sel gibi.
Türk milleti birbirinin kardeşi,
Başkasına çamur atmaz el gibi.
Mertoğlu mertleriz, erlik içinde.
Vatan hizmet bekler, dirlik içinde.
O güzel günler ki birlik içinde,
Bekliyor bizleri, tozlu yol gibi.
Gerçekçiyiz, insanlığın yoluyuz.
Bin arıyız, bir çiçeğin balıyız.
Hepimizde bir tanrının kuluyuz,
İnanç, fikir, ayrı ayrı dal gibi.
Yabancı elinden çok çile çektik.
Güçbirliğiyle cepheler söktük.
O hain düşmanı denize döktük,
Gökyüzüne savunmuştuk, yel gibi.
Çırakman’ım çok çalıştım, yetmiyor,
İçimizden bozguncular gitmiyor.
Tel bozuksa, bağlamada ötmüyor,
Hep birlikte seslenelim, tel gibi.
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İNSANLIK MEKTEBİ

İnsanlık mektebi açılsa idi,
Oradan dersimi almak isterdim.
Gece, gündüz çalışırdım ilime,
Her şeye faydalı olmak isterdim.
Cennet yapar idim güzel yurdumu,
İncitmezdim toplumumu ferdimi,
Kendim anlar idim kendi derdimi,
Milletin kalbinde kalmak isterdim.
Sömürü düzen giremez idi,
Karşımızda ayak diremez idi,
Vurgunculuk hüküm süremez idi,
Tutup birer birer yolmak isterdim.
İkiliği bırakırdım ardımda.
Dermanını bulmuş olur derdimde.
Kendi çeşmemizde, kendi yurdumda,
Herkesin bardağına dolmak isterdim.
Bulutlar fabrika göndermez gökten,
Zerre bile atom oldu emekten,
Sefil Çırakman’ım şu sürünmekten,
Bende insan gibi gülmek isterdim.
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ASIRLARCA UYUDUK

Bir aciz insanım, her şeyden mahrum.
Aman uyanmasın, diyenler belli.
Medeni insanlar aya giderken,
Bizi çok geride koyanlar belli.
Ninni ile asırlarca uyuduk.
Boş geçen zamandan elimiz yuduk.
Bir şey kazanmadık, gene bu idik,
Kuru yerde koyun, yayanlar belli.
Bir ses geldi, uyuduğum topraktan,
Uyan, çalış, kazan, vazgeçme haktan.
Hayalde olanı var eyle, yoktan,
Rüyayı tersine yoranlar belli.
Dünya’nın gidişi alarm çaldı,
Uyanan insanlar, yerini aldı.
Yirminci asırda mutluluk geldi,
Bugün sağ duyuya uyanlar belli.
Çırakman’ım uyuyanlar uyanır,
Kargalar öterse, gocunur, yanır.
Yüce Türk milleti yobazı tanır,
Kör edip, gözümüz oyanlar belli.
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ZORLAYIP DURUR

Bahar geldi, her bitkiler uyandı.
Gafiller uykuda horlayıp durur.
Dere, tepe yeşil renge boyandı.
Cahil bildiğine zorlayıp durur.
Her şey gelişiyor kendi çapında,
Nesli türür tohumunda, sapında.
Bazısının gönlü hayal hapında,
Boşa zahmet çekip, terleyip durur.
Asırlık uykudan kaldırsa başı.
Arar kendi gibi, bir arkadaşı.
Pişmanlık içinde akar gözyaşı,
Siler mendilini, kirleyip durur.
Çırakman’ım uyanmayan, uyanmaz.
Bu kadar uykuya vücut dayanmaz.
Bunlar hiç kimseyi ilerde sanmaz,
Görür gözümüzü, körleyip durul
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GEL BE KARDAŞIM

Öyle uzaklardan seyredip, durma,
El ele verelim, gel be kardaşım.
Yıllar yılı aldatılan sen oldun,
Uyanıp, safını bil be kardaşım.
Kışın soğuk, yazın sıcak yanarak,
Uyutuldun, gösterişe kanarak.
Memlekete faydalıdır sanarak,
Haksızı tarihden sil be kardaşım.
İşçi, köylü, gençlik ile münevver,
Özgürlük uğrunda yenilmez bir er,
Gece, gündüz demez, akıtır kan, ter,
Hakkına sahip çık, gül be kardaşım.
Haykır gür sesini, duyur cihana,
Cephede Mehmetçik derlerdi sana,
Uyanıpda sahip çık, şu vatana,
Düşman dost görünür, el be kardaşım.
Çırakman’ım hazır ol sen yarına,
Emperyalist tuzak kurmuş, bağrına
Vatanıyın, milletiyin uğruna,
Öyle gerekirse, öl be kardeşim.
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EMEKÇİ

Yıllar yılı emeğin karşılığı,
Bir gün yüzün gülse çok mu emekçi.
Vurguncu yaşarken, villalı köşkte,
Burda senin hakkın yok mu emekçi,
Artık düşme, sömürenin peşine.
Düzen seni köle yapmış işine.
Seçim ile geç milletin başına,
Bu kadar ezilmen hak mı emekçi,
Fare avlamaya, yokken kedimiz,
Olursa da bizim ağa dediniz.
Çok çalışıp, yavan ekmek yediniz,
Acaba karnımız tok mu emekçi,
Eğer gerekliyse, sosyalist düzen,
Çok çamur atacak, bunları sezen.
Seninde fırlasın, göklere füzen,
Seç bunu kara mı, ak mı emekçi.
Çırakman ozanım dinlersen beni,
İnsanlık düşmanı uyutmuş seni,
Ancak sen kurtarın, kendi kendini,
Korku yüreğinde kök mü emekçi.
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İTLER VAR

İnsan kılığına bürünmüş gezer,
Uzaktan çıt desen duyan itler var.
Elin, kolun sallayarak gezemem,
Seni kavsaraya koyan itler var.
Kimisi karabaş, kimisi çapar.
Zincirden boşansa her şeyi yapar.
Aman uzak durun sizi de kapar,
Böyle insanlara kıyan itler var.
İşi gücü yok çöplükte gezer.
Sahibi olsan da, çok hile sezer.
Gece gündüz havlar, huzuru bozar,
Ağa kapısında doyan itler var.
Dikkat eyle, etrafına bakında.
Aman kardeş yaralanma, sakında.
Fazla yemiş, kuduracak yakında,
Yaban domuzuna uyan itler var.
Yaralıyım, hiçbir şeyde gözüm yok.
Cenazem meydanda, bir top bezim yok.
Çırakman’ım insanlara sözüm yok,
Kuduzu her yana yayan itler var.
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BİR OLMALIYIZ

Otuziki milyon Türklüğün sesi,
El ele veripte, bir olmalıyız.
Köylü bu milletin efendisidir,
Özgürlük içinde hür olmalıyız.
Bu yirminci asır gitmeyiz geri.
Yüzümde kireçtir, anlımın teri.
Adım, adım gitmeliyiz ileri,
Versene hakkımı, der olmalıyız.
Sakın ha baykuşu getirme başa,
Tez virane eder, konarsa taşa.
Ağustos ayında tutulun kışa,
Küçükten büyüğe yar olmalıyız.
Kulak verin Çırakman’ın sesine.
Değer vermen, insanların pisine.
Yüce Türk milleti kardeşçesine.
Açılan yarayı sar olmalıyız.
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İNSANLIĞIN YOLUNDAN YÜRÜ

Şahsi çıkarını düşünme sakın,
Yürü insanlığın yolundan yürü.
Dünya ilim ile aya gidiyor,
Bilerek, görerek dalından yürü.
Yoktan bir şey çıkmaz varı olamaz.
Cehalet satılmaz, karı olamaz.
Her gördüğün böcek arı olamaz.
İbret al arıdan, balından yürü.
Mevkin yüksek ise halkı uyutma.
Fakiri aldatıp hakkını yutma.
Şerefliysen insanlığı unutma,
Öğren öz türkçeyi dilinden yürü.
Kalma terettüdde, zanda, gümende
Güzellik görürsen çayır, çimende
İstersen Hintte ol, ister yemende
İster Arabistan çölünden yürü.
Çırakman’ım kalma zanda gümende.
Güzellik görürsen çayır çimende,
İstersen Hint’de ol ister Yemen’de,
İster Arabistan çölünden yürü.
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HERKES İNANCINDA HAKLI SAYILIR

Bir bahçeye fidan dikse bir kişi,
Yaprağı solmazsa, köklü sayılır.
Hem aşağı, hem yukarı gidişi,
Su ile, havası ekli sayılır.
Yolcu gidip menzilini alırsa,
Ne mutludur aradığını bulursa,
Nasıl ki zerreden atom olursa,
Az nerde görülse çoklu sayılır.
Gerçek, hakikatten bir ışık yanmış,
Herkes o ışığı kendinin sanmış.
Bütün millet türlü, türlü inanmış,
Herkes inancında haklı sayılır.
Çırakman’ım bu sırlara erene,
İzin alıp dost bağına girene,
Hak aşikar ama onu görene,
Körün görmediği, saklı sayılır.
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GİDİYOR

Bir yol gülemedim yalan dünyada
Muradım göğsümde kaldı gidiyor
Zalim felek göz yaşıma bakmadı
Beni taştan taşa çaldı giyor.
Kaham, kardaş yüz çevirdi el oldu
Yüreğime kan damladı, göl oldu
Gece gündüz göz yaşlarım sel oldu
Gülüm gonca iken soldu gidiyor.
Ayrılık, hasretlik gam ile keder
Kadersiz sürüyü felaket güder
Dertli Çırakman’ım benimle gider
Canımı bir canan aldı gidiyor.
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GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ GÜZELİ

Aşık oldum, gül yüzünü görünce,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Vurulmuştum, içeriye girince,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Hafif gülümsedi, gönül meleği.
Ah çekti zati, hak nedir dileği.
Gözler esir etmiş, kambur feleği,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Devrimci, sosyalist, mini etekli.
Sırtında kazağı, kırmızı renkli.
Yüzde doksandokuz ballı petekli,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Tanrı kraliçesi, kulu olduğum,
Altını, gümüşü, pulu olduğum.
Dosta gider iken, yolu olduğum,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Gönül füzesiyle gidelim aya.
Ben Apollo Sekiz yürüme yaya.
Orda eyleşelim, biz doya, doya,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
Gezegende insanlığa yol açak,
Merkür, Venüs, Jübüteri dolaşak,
Çırakman’ım sonsuzluğa ulaşak,
Gazi Eğitim Enstitüsü güzeli.
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VAR

Atatürk’ün ilkesine uymayıp,
Şeriat tohumun ekenlerde var.
Milletini hiç içinde duymayıp,
Yabancıya boyun bükenlerde var.
Yeter şer tohumun hey, eke eke.
Taksimde yarattın bir kara leke.
İki kişi öldü can çeke çeke,
Kardeş kanlarını dökenlerde var.
Cihat vardır diye halka duyurup,
Bir milleti bölük, bölük ayırıp,
Taraf tutup, softalığı kayırıp,
Araya bir sınır çekenlerde var.
Bir telefon geldi, buyurun alo.
Gelmez olaydı 6. Filo.
Güdemen sürüyü sen çoban sülo,
Seni dışarıya çekenlerde var.
Atatürk’e neler, neler diyenler.
Çember sakal, siyah cübbe giyenler.
31 Mart Kubilay’a kıyanlar,
Ağzından zehiri dökenlerde var.
Çırakman’ım demokrasi gelecek,
Fakir, fukaranın yüzü gülecek,
Softa yobaz bunu nerden bilecek,
Bilgisiz çamura çökenlerde var.
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“Halk Ozanı halkın görür gözü, söyler dili, işitir kulağıdır. Halk Ozanları
halkın sesinin, Hak’kın sesi olduğuna inanıp, halktan Hak’ka yükselmeyi, onunla
bütünleşmeyi amaçlar. Kendisini denizde bir damla kabul ederek, nasıl ki damla
denizde kaybolup onunla bütünleşirse, Ozanda halkla ve sonucunda Hak’la öyle
bütünleşeceğine inanır.”

KISMET MATBASI 1973-ANKARA
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DÜNYA BARIŞI

Yıllar yılı sürüp giden kavgalar
İnancın inanca uymadığından
Haksız kuduz gibi haklıyı dalar
O da insanlığı duymadığından
Ortaya sürmüşler mezhebi dini
Taraflar birbirine bağlamış kini
Cehalet yüzünden akıtmış kanı
Rabbül âlemini saymadığından
Süfyan’ın soyundan bir nifak çıkmış
Binbir hile ile hasmını yıkmış
Böyle davalardan insanlık bıkmış
Gözü saltanata doymadığından
Çırakman’ım dünya ister barışı
Alimler füzeyle yaptı yarışı
Vietnamın birbirine giriş
Milletler ona el koymadığından
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UYAN UYKUDAN

Çok uyudun asır geçti üstünden
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
Çalış kazan hiç bekleme dostundan
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
Kardaşlarım ileriye gidelim
Şanlı Türklük gayretini güdelim
Biz de insanlığa hizmet edelim
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
Bilir misin seni kimler uyutmuş
Hemen çıkarının yolunu tutmuş
Varını yoğunu sahtekâr yutmuş
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
Gaflette olana şaşkın bakarlar
Yaptığı her işi başa kakarlar
Bu milleti sonra içten yıkarlar
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
Çırakman konuşur sözü özünden
Çıkmayalım Atatürk’ün izinden
Geri kaldık bu uydunun yüzünden
Uyan ey yurttaşım uykudan uyan
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ÖLENE KADAR

Ayıp görmen benim aşka yeldiğim
Ararım yarimi bulana kadar
Acep nerde yollarında öldüğüm
Gezerim peşinde ölene kadar.
Beni mecnun etti firkati aşkı
Yıktı harab oldu gönlümün köşkü
Al hançeri yarim ciğerim deş ki
Ağlayım her zaman gülene kadar
Yarda beni görür mü düşünde
Bir çift turunç besler beyaz döşünde
Dolanırım o Leyla’nın peşinde
Ömrümün sonuna gelene kadar
Çırakman’ım bulamadım eşimi
Şu ayrılık bırakmıyor peşimi
Yar aşkına hedef tuttum döşümü
Ayrılık bağrımı delene kadar
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EL BENİ BENİ

Dertten derde düştüm senin yüzünden,
Acep ayıplarını, el beni beni.
Yaslı mısın yaşlar akar gözünden,
Çaldı bir kenara. sel beni beni.
Çeşme oldum, pınar oldum, göl oldum.
Derya oldum, deniz oldum, sel oldum.
Senin için yana yana kül oldum,
Savurur havaya yel beni beni.
Kazamız Sungurlu, Körkü köyünden.
Beklerim bir haber güzel soyundan.
Hasretim giden Nisan ayından,
Mahvetti gezerek, yol beni beni.
Güzelsin sevdiğim başımın tacı,
Nolur Çırakman’ın haline acı,
Güzel sende benim derdim ilacı,
Eyle kapınıza kul beni beni.
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ANADAN GÜLMEDİK

Ne kadar güzeldin sararıp soldun
Dökülmüş kirpiğin kaşların güzel
Her zaman yastasın ne zaman güldün
Çok akmış gözünden yaşların güzel
Felek ağu katmış türlü aşın var
Anadan gülmedik garip başın var
Acırım doğrusu pek genç yaşın var
Basmışsın bağrına taşları güzel
Harap olmuş gönlündeki terazi
Sana mıydı şu feleğin garazi
Dertli diyor şu köylünün birazı
Hor bakar yarenin eşlerin güzel
Turna gibi gözlerini süzerdin
Gören aşıkların bağrın ezerdin
Boğa gibi salınarak gezerdin
Ötmüyor bahçende kuşların güzel
Aklım ermez oldu senin işine
Gönlüm sevdalandı düştü peşine
Kimi saracaksın beyaz döşüne
Beni kül etmek mi işlerin güzel
Dertli Çırakman’a yükledin derdi
Fark edip seçmezsin namerdi merdi
Hep benim emsalin murada erdi
Birer birer düşsün dişlerin güzel
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IŞIK TUTAN EL

Eğer yolcu isen yabana bakma
Dikkat ileriye giden yola bak
Başladığın işi sakın bırakma
Toprakta yetişen yeşil dala bak
Koç yiğide gerek Eroğlu erlik
Bir aile için gerekir dirlik
Vatan hizmet bekler millet de birlik
Arıdan haber al bir de bala bak
Gözün açan gafletinden uyanmış
Göğüs gerip her güçlüğe dayanmış
Türk bayrağı rengine boyanmış
Siyahtan, beyazdan, bir de ala bak
Dünyanın arzusu ilimde fende
Çalışan yükseldi bugünde, dünde
Akıl fikir gayret hepisi sende
Çırakman’ım ışık tutan ele bak.
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UYAN ARTIK

Uyuma yurttaşım biraz uyan da
Vatan senin, millet senin, yurt senin
Yumruk alıp karşısına dayan da
Hasta senin, dertli senin, dert senin
ister misin memleketi yutsunlar
Ahmak mısın oynatsınlar ütsünler
Defolup da şu diyardan gitsinler
Vatan senin, millet senin, yurt senin
Boş kafa gezdirme hasmını tanı
Sömrücüler aldı vurdu vatanı .
Tarihlerde belli Türklüğün şanı
Şehit senin, gazi senin. mert senin
Çırakman’ım gerçek olan sözümdür
İleriye seyir eden gözümdür
Türk milleti egemenlik bizimdir
Toplum senin, aydın senin, fert senin.
223

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

AYI ADAM OLMAZ

Bir adamın kanı bozuk olursa
Saldırır herkese ezmeye başlar
Nasıl olur bu haksızlık der isen
Hakkında bir yazı yazmaya başlar
Memlekete demokrasi girse de
Eşit hakkı sahibine verse de
Ayı adam olmaz tahsil görse de
Çıkıp ormanlarda gezmeye başlar
Fakir fukarayı ezerse tek tek
Arı olmayınca bal vermez petek
İnsan kıymetinden bilmeyen eşek
Hoşafın suyunu süzmeye başlar
Çırakman yükselir mazlumun sesi
Haksız olan haksız sanır herkesi
Zalime uzansa aslan pençesi
O kurnaz hainler sezmeye başlar
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ATATÜRKÜN İZİNDEN

İnsanlığa hizmet eden insanı
Tarihler överler sözünden belli
Oku öğren yurttaş gel sen de tanı
Kör ileriyi görmez gözünden belli
Bakın şu dünyada dönen dolaba
Eğlence yerinin başı kalaba
Ahlâksızdan ders öğrenen talebe
Asık surat taşır yüzünden belli
Karga gider gübrelikte deşinir.
Bülbül öter evden eve taşınır.
Halk şairi milletini düşünür.
Çalar yanık yanık sazından belli.
Çırakman’ım yeter sözden alana
Dil, din, ırk sorulmaz insan olana
Laiklik var, kurtuluş var bilene
Kemal Atatürk’ün izinden belli.
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BİLİRİZ

İnsanca yaşamak herkesin hakkı
Bunu yaptırmıyan eli biliriz
Bu milleti hala uyuyor sanman
Şapkanın altındaki keli biliriz.
Şunu biliyoruz oynuyan üter
Toprak dam altında aslanlar yatar
Yeter kula kulluk yapmıyoz yeter
Kökü dışta olan dalı biliriz.
Sürün gitsin yabancıyı topraktan
Dut böceği ayrı düştü yapratan
Biz Atatürk’çüyüz vazgeçmek haktan
Siyaset konuşan dili biriliz.
Kimimiz işçiyiz, kimimiz usta
Kimimiz pek yoksun, kimimiz hasta
Kimimiz dert çeke,r kimimiz yasta
Hakkımızı yiyen malı biliriz.
Çırakman’da der ki millet uyandı
Artık sömrülmekten canımız yandı
Yabancılar bu millti ne sandı
Kurtuluşa giden yolu biliriz.
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BİR GÜZEL GÖRDÜM

Yavru Ceylan gibi, kara gözleri,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Şekermidir, şerbetmidir dilleri,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Pullu tülbendini çekmiş kaşına.
Bir yiğit dolanır, onun peşine.
Sarı altınları düzmüş döşüne,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Siyah çara girmiş, çarşıya geldi.
Niçin ağladıysa, gözyaşın sildi.
Olanca ömrümü yarıya böldü,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Dedim, güzel nere sizin köyünüz.
Huri, Melek midir nedir soyunuz.
Yayla Lalesi’ne benzer boyunuz,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Cami pınarına uzattı elin.
Otuz beş kız değer, kırk tane gelin.
Dar biçim fistana sıktırmış belin,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
Çırakman gönlünü kaptırma sakın.
Köyün Alaca’ya yakındır, yakın.
Üç altın az gelir, beş tane takın,
Hüseyin Ova’da bir güzel gördüm.
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MİNNETTARIZ BARTOK’A

Dokuzüzotuzaltıda ülkemize gelmişti,
Halk müziğinin kaynağını keşfedip, bilmişti.
Araştırdı, inceledi, bize önder olmuştu,
Hem severiz, hem sayarız, minnettarız Bartok’a
Büyük insan, ruhumuzun isteğini sezmişti,
Güney Doğu Anadolu bölgesini gezmişti,
Ezgileri, ağıtları kaynağından yazmıştı,
Hem severiz, hem sayarız, minnettarız Bartok’a
Yağmurda, boranda, kendisini yormuştu,
Rast geldiği insandan, bilgisini sormuştu,
Türk ve Macar müziğinde, bağlantıyı kurmuştu,
Hem severiz, hem sayarız, minnettarız Bartok’a
Atatürk’le anlaşıp da konferanslar vermişdi.
Bu halktaki varlıkları, göz önüne sermişti.
Çırakman!ım Anadolu çiçeğini dermişti,
Hem severiz, hem sayarız, minnettarız Bartok’a
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SENMİSİN

Yıllar yılı aklım fikrim sendedir.
Hayalimde yaşattığım sen misin.
Elma gibi kızarmıştın dalında,
Düşürmeye taş attığım sen misin.
Gece, gündüz uyku gelmez gözüme.
Ateş düştü yanar oldu özüme.
Gizli, gizli bakar iken yüzüme.
Utanarak kaş attığım sen misin.
Çırakman sevgi var, ayrılık niye.
Yalancı sevgiler karalar giye.
Sevmeyi bilemem, küçüksün diye,
Aramıza yaş attığım sen misin.
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ÇİRKİN POLİTİKA

İnsanlardan insanlığa ulaştı,
Çirkin politika, kokmuş çamuru.
Dünya’mızda her tarafa ulaştı,
Çirkin politika, kokmuş çamuru,
Politika halkı halka kırdırır,

Küfür, garez, öfkelerin yatağı.

Politika kola zincir vurdurur,

Dilin, dinin, ırk ayrımı batağı.

Sanmayın ki devrimleri durdurur,

Yaşatmak, yaşamak elde tutağı,

Çirkin politika, kokmuş çamuru,

Çirkin politika kokmuş çamuru.

Bilirsiniz kurt koyunun kastına.

İlime, bilime gerek duymadı.

Çakallar bürünmüş, kuzu postuna.

Nice masum gençler yedi doymadı.

Uzak durda sıçramasın üstüne,

Bütün insanlarda huzur koymadı,

Çirkin politika, kokmuş çamuru.

Çirkin politika, kokmuş çamuru.

Her türlü inançlar orada tuzak.

Çırakman’ım bu bataktan çıkılmaz.

O kadar fazla ki, beraber yazak.

Bu uğurda can ateşe yakılmaz.

İşte hakikatler buradan uzak,

Bu göz ile geleceğe bakılmaz.

Çirkin politika kokmuş çamuru.

Çirkin politika, kokmuş çamuru.
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ZAM YAPIN TAM YAPIN

Bütçe alttan delikmi, hiç durmadan akıyor.
Bu nasıl yaşantı ki, ateş gibi yakıyor.
Her kepçe daldırdıkça, zam furyası çıkıyor,
Eksiği doldurmaya, zam üstüne zam yapın,
Bu fırsat ele geçmez, yapmış iken tam yapın.
Millete layıksınız, iktidardan düşürmez.
Tenceresi boş kalmış, çorba bile pişirmez,

İşçi, köylü, esnaftan, vergisini kaldırman,

Alışmış acılara, arı sokar şişirmez,

Açız diye bağırsa, umursayıp aldırman,

Açlığını düşünmen, zam üstüne zam yapın,

Altından şeyi çıkar aman fazla daldırman

Bu fırsat ele geçmez yapmış iken tam yapın.

Ne derlerse desinler, zam üstüne zam yapın,
Bu fırsat ele geçmez, yapmış iken tam yapın.

Nasıl olsa çoğunluk, oyu size verdiler.
Bir ümit ışığını, size bakıp gördüler.

Bilirsiniz bükülmez, asla güçlünün kolu.

Dokuzyüzseksenbeşe, zamlı, zumlü girdiler,

Böyle düşündü seçti, herhalde Anadolu,

Onları düşünmeyin, zam üstüne zam yapın,

Halktan alıp biriktir, kalkınmanın tek yolu,

Bu fırsat elden, gider yapmış iken tam yapın.

Ne derlerse desinler, zam üstüne zam yapın,
Oy verenler Utansın, yapmış iken tam yapın.

Fon oluşturmak için, yeni bir sayfa açın,

Çırakman’ım ağır yük, tonajını aşıyor.

Faturalı hayattan, katma değere geçin,

Dar gelirli insanlar, güçlük ile yaşıyor.

Deyin ki şu millete, hepsi sizin için,

Sabrın sonu selamet, baraj doldu taşıyor.

Hiç kimseye aldırman, zam üstüne zam yapın,

Kim dedi ki sizlere, zam üstüne zam yapın,

Şimdi iktidar sizin, yapmış iken tam yapın.

Bir daha gelmezsiniz, yapmış iken tam yapın.
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İLKBAHARDA

Yaprak arasında bir top menekşem,
İlkbaharda kokuladım, yar dedim.
Yağmur yağmış, güneş vurmuş, açılmış,
Kokusundan faydalanıp, kâr dedim.
Hiç unutmam, menekşemi soldurmam.
Bahçemize başka çiçek doldurmam.
O gül benim, başkasına aldırmam,
Öleneçen muhabbetim var dedim.
Gülle Çırakman yakın arası.
Mor yaprak içinde bendir karası.
Bülbülü öldürür, gülün yarası,
Elin ile şu yaramı sar dedim.
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YOLDAN

Bir geçtin bir daha beklerim seni
Ala gözlerini süzdüğün yoldan
Gönlüm adım adım sana yaklaştı
Siyah kirpiğinle çizdiğin yoldan.
Mecnun oldum, bu aşk bana yetiyor
Bir ah çeksem bağrım yanıp tütüyor
Derde derman çiçekleri bitiyor
Sallana sallana gezdiğin yoldan.
Ben hasta, sen tabip yolunda dursam
Sen lokum, ben çocuk doyunca sorsam
Bir daha ölmezdim kalbine girsem
Dilinle şerbetler ezdiğin yoldan.
Sefil Çırakman’ım derdini açma
Pek sevdim güzelim gel benden kaçma
Hasretinle öldüm sakın ha geçme
Elinle mezarım kazdığın yolda.
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GÖNÜL SANA

Herkesi dost bilip kanma,
Demedim mi, gönül sana.
Beyhude ateşe yanma,
Demedim mi, gönül sana.
Çokları var yüze güler.
İçinden kötülük diler.
Daha daha, neler neler,
Demedim mi gönül sana.
Var iken gözlerde perde.
Aşkına sadıklar nerde.
Onlar için düşme derde,
Demedim mi gönül sana.
Çırakman’ım evet aşka.
Sapıtanlar olur laçka.
İçi başka, dışı başka,
Demedim mi gönül sana.
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SARAN YOK İSE

Hatırı sayılır adam olaman,
Eğer ki birikmiş paran yok ise.
Varsın onlar sana ne derse desin.
Gocunma sırtında yaran yok ise.
Yalana, hileye olma ha yakın.
Bütün haksızlığa tavrını takın.
Aynaya bakmaktan kaçınma sakın,
Eğer ki yüzünde karan yok ise.
Ümitle gelirsin, üzgün gidersin.
Hayallerin sürüsünü güdersin.
İmtihana girsen kayıp edersin,
Eğer işverenle aran yok ise.
Dürüst isen bu çeşmeden dolaman.
Kaçırırsan bu fırsatı bulaman.
Alın teri ile zengin olaman,
Eksik kilo hile, daran yok ise.
Çırakman yoksuzluk bırakmaz peşin.
Böyle gider ise bitiktir işin.
Oyunu vermeden iyice düşün,
Eğer ki başında saran yok ise.
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BİRİNE

Gönül nasıl İnanırsın, kanarsın,
Beşyüz alıp, yüz vermeyen birisine.
Niçin üzülürsün, niçin yanarsın,
İsteğine söz vermeyen birine.
Aşkı bilmez, şehvetine eş olmuş,
Yabancıya hayal olmuş, düş olmuş.
Bile bile köpeklere aş olmuş
Gerçeklere öz vermeyen birine.
Çırakman’dan uzaklara kaçıyor.
Gün geçtikçe aramızı açıyor.
Şehvetine düşkünleri seçiyor,
Âşıklara iz vermeyen birine.
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YALANCILAR

Dürüstlerden çok da rahat,
Yaşar gider yalancılar.
Dikenli yolda kerahat,
Koşar gider yalancılar.
Bulursa bir usta malı,
Kırarlar meyveli dalı,
Yapar onu köpek yalı,
Coşar gider yalancılar.
Yalan kokar nefesinde.
Bugünde, yarında, dünde.
Ehli irfan meclisinde,
Şaşar gider yalancılar.
Okuyup öğrenip beller,
El malına benim derler.
Ustanın şeyini yerler,
Taşar gider yalancılar.
Kalbi karadır kastından,
Görünür kuzu postundan,
Binbir yalanın üstünden,
Aşar gider yalancılar.
Yaz Çırakman yarısını,
Susuz bırak darısını,
Her sohbette karısını,
Boşar gider yalancılar.
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HABERİN VARMI

Ey fakir vatandaş sen göz isterken,
Kaşa çevirdiler haberin var mı
İnsanım insanca yaşayım derken,
Şaşa çevirdiler haberin var mı
Ekmeğine katık bir acı soğan.
Hep borçlu doğuyor anadan doğan.
Çok arı inliyor içi boş kovan.
Kışa çevirdiler haberin var mı
Koruyacaz derken Cumhuriyeti,
Bize ortak ettik yabancı iti.
Yeraltı, yerüstü milli serveti,
Dışa çevirdiler haberin var mı
Saymak ile bitiremem yokları.
Bir anlayan çıkar derdi çokları.
Atatürk’ten sonra fırıldakları,
Boşa çevirdiler haberin var mı
Çırakman’ım sizler almadan payı,
Buna engel oldu çıkarcı dayı,
Senden yana olan anayasayı,
Kuşa çevirdiler haberin var mı
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PİR KAPISINA

Yürü ki bu yoldan, menzil alasın,
Seni kim getirdi, dur kapısına.
Çalış, kazan, tembel tembel oturma,
O seni götürür, kâr kapısına.
Kalbi kara tutmuş, gözleri dönen,
İçinde insanlık sevgisi sönen,
Daima şehvetin atına binen,
Taş atar namusla, ar kapısına.
Deve kuşu beklese de uçamaz.
Arifler sırrını ele açamaz.
Marifetten, hakikate geçemez,
Takılıp kalırsa, kör kapısına.
Çırakman derdini açamaz idi.
İnsanlık onlardan kaçamaz idi.
İnsanı insandan seçemez idi,
Teslim olsalardı, pir kapısına.
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LAZIM

Bir milleti yönetecek kişiler,
Halka yeni çığır açması lazım.
Hak hukuku düşünmeli her zaman,
Bütün haksızlıktan kaçması lazım.
Namuslular üzerine almasın.
Namussuzlar gitsin geri gelmesin.
Para kuvvetiyle mebus olmasın.
İyi bir sınavdan geçmesi lazım.
Çağırsan bağırsan duyulur sesin,
Tanır eşit hakkı demez ki nesin
Halktan kopmayandan halk temsilcisin,
Dürüst insanlardan seçmesi lazım.
Asili düşünülmez millete vekil,
Yıllarca bağırdık dertlere eğil.
Yalınız bir mutlu azınlık değil,
Herkesin bol yiyip içmesi lazım.
Çırakman’ım yarın bizim günümüz,
Ah ile vah ile geçti dünümüz.
Her tarafa barış güvercinimiz,
Çırpına çırpına uçması lazım.
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KALDIK BAKALIM

Hayat pahalılı boydan aşıyor,
Bu nasıl iş oldu, aklım şaşıyor.
Parası olanlar rahat yaşıyor,
Böyle bir zamana kaldık bakalım.
Yeni moda çıktı, bu nasıl biçim.
Uçtu göğe çıktı, fakirde geçim.
Nasıl rahat etsin, sıkılır içim,
Mani hülyalara daldık bakalım.
Eti, keki, kabı mahdudu fiet.
Bildiğine satar, nerede heyet.
Yeme yok, içme yok tam olduk diyet,
Bu sefer payınız böldük bakalım.
Bir çift çarık aldım, kırkbeş liraya.
Kon şurada dursun, benzer deliye.
Bir hafta gelince, döndüm geriye,
Tarlada çarıksız kaldık bakalım
Çırakman gitmedi, gönlümün yası.
Elli lira galeylettim, bir tası.
Zenginin sırtında kumaşın hası,
Pederi tarlaya saldık bakalım
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DAMLADA METEDER

Benim sevdiğimi elde seviyor,
Kuranda met eder, dilde met eder.
Aşığa o verir, en büyük âşkı,
Bülbülde met eder, gülde met eder.
Ay batıpda, sabah Güneş doğunca.
Gök yüzüne siyah bulut ağınca.
İlkbaharda sulu yağmur yağınca,
Damlada met eder, selde met eder.
Yarin ismi dört kitapta okunur.
Ak gerdana kırmızı gül sokulur
Seher vakti yavaş yavaş dokunur,
Bazı hızlı eser, yelde met eder.
Çırakman’ım sazın ele alırsa.
Her makamın perdesini bulursa.
Eğer çalan aşık üstad olursa,
Parmakta met eder, telde met eder.
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GELDİ GEÇTİ

Bir yol gülemedim, yalan Dünya’da,
Bütün hayallerim boş geldi geçti.
Böyle mi yazılmış, bizim künyede,
Bütün hayallerim, boş geldi geçti.
Neler çektim iki yüzlü insandan,
Anlatmak isterim, şereften, şandan,
Çile çeke, çeke usandım candan,
Vurdular bağrıma, taş geldi geçti.
Herhal bu Dünya’ya gelmişim erken.
Eller sofrasında bal, kaymak yerken.
Şu halkıma hizmet, edeyim derken,
Yollarım yolsuza düş geldi geçti.
Bir sadık dost yok ki, adın anayım,
Gece gündüz ataşına yanayım.
Garip kuşum, hangi dala konayım,
Ah çektim, gözümden yaş geldi geçti
Varıp tutam, bir garibin elinden,
Gene kurtulamam, adi dilinden,
Anlayan yok Çırakman’ın halinden,
Başımdan sayısız, İş geldi geçti.
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BİR TÜRLÜ

Her gün akşam, sabah bulgur pilavı,
Yemesen bir türlü, yesen bir türlü.
Can boğazdan gelir, atasözleri,
Demesem bir türlü, desem bir türlü.
Boğazımdan aşmaz ekmeğim yavan
İnek süt vermiyor, katığım soğan.
Acap nasıl yaşar, bizlerden doğan,
Gülmesem bir türlü, gülsem bir türlü.
Baklava, böreğimiz evdeki turşu,
En büyük dayanak bizlere Karşı.
Pırıl pırıl olmuş, şehirde çarşı,
Giymesem bir türlü, giysem bir türlü.
İneği, koyunu, tavuğu sattık,
Ancak zor gücele borcu kapattık,
Sefil Çırakman’ım hasta olup yattık,
Ölmesem bir türlü, ölsem bir türlü.
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YOK

Vatandaş yazılı hüviyetimde,
Malım, mülküm bir okkalık taşım yok.
İliğim, kemiğim yılmış etimde,
Yıllar yılı aç geziyom, işim yok.
Asker oldum hizmetimi bitirdim.
Güçlük ile iki yılı getirdim.
Ondan sonra viranede oturdum,
Yavan ekmek, bir sıcak aşım yok.
Hayvan bile benden rahat yaşarken,
Neşelenip su yolunda koşarken,
Karnı toklar neşelenip, coşarken,
Hayat ölü, ben ölüyüm, yaşım yok.
Hile yolu ile halkı soyanın.
Haksız kazanç ile karnı doyanın.
Çağdaş uygarlıktan geri koyanın,
Şu ağzına şey etsem de çişim yok.
Çırakman’ım halka çaldım sazımı.
Mahkum gibi geçiriyom yazımı.
El içine katamıyom kuzumu
Sinirimden çatılmayan kaşım yok.
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İSTEMEM

Bu yokluk içindede ölür gidersem,
Kimse böyle çekmesinler istemem.
Geldiğim yolumu da bulup gidersem,
Gözyaşları dökmesinler istemem.
Aldatıp, atlatıp yapmadım oyun,
Gerçek insan isen bunlardan soyun.
Yalvarıp yakarıp haksıza boyun,
Namuslular bükmesinler istemem.
Hayatta kimseye kastım yoğudu,
Tekke şıhı değilim, postum yoğudu,
Bir sazımdan başka dostum yoğudu,
Kimse yasım çekmesinler istemem.
Namuslunun geçinmesi zor oldu,
Namussuzun gözlerinde hor oldu.
Tamah ile nice gözler kör oldu,
Peşten dudak bükmesinler istemem.
Çırakman’ım gezdi sanman boşuna.
İçimdeki de bir sevginin peşine.
Kimseler gelmesin mezar taşıma,
Bir taş bile dikmesinler istemem.
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NAZLI YARE Dİ GELSİN

Başın için söyle yare di gelsin.
Vücudun şehrinde yanar bir ataş,
Kurban olam nazlı yare di gelsin.
Coşkun çaylar gibi, çağlar akarım,
Akıp akıp dost bendimi yıkarım.
Gelir diye her gün, yola bakarım,
Kurban olam da nazlı yare di gelsin.
Elin goncasını da alıp takmasın,
Çırakman’ı ataşlara yakmasın.
Kazancına, hiç karına bakmasın,
Ben dardayım, nazlı yâre di gelsin.
247

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

YALANCI

Hani size misafirdim sazınan,
Gönlüm aldım türküyünen, sazınan,
Sen beni yandırdın, kara gözünen,
Hayatıma sebep oldum yalancı.
Ben seni sözüne sadık sanardım,
Gece, gündüz atasınla yanardım,
Hıçkırıklar tutsa, seni anardım,
Aklımı başımdan, aldın yalancı.
İki altın taktırmışsın döşüne,
Hiç aklım ermedi senin işine,
Güzelsin, çok düşen olur peşine,
Her şeye bahane buldun yalancı.
Çırakman’ım sözlerimde mert oldu,
Eski günler, yüreğime dert oldu,
Elin köyü, şimdi bana yurt oldu,
Kör pişman köyüme, saldın yalancı.
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HİÇ GELME

Partimizin yeni vekil adayı,
Köyü boşa gezeceksen hiç gelme.
Derdimizi bir sigara ardına.
Yazacaksan köyümüze hiç gelme.
Fatıma Nine’yle, Şu Haso Dayı,
Sosyal adaletten almadı payı.
Oyumuzla olan anayasa’yı,
Bozacaksan köyümüze hiç gelme.
Düşünmezsen yoksul vatandaşını,
Akıtırsan gözlerinin yaşını,
Hak isteyen insanların başını,
Ezeceksen köyümüze hiç gelme.
Çırakman’ım gerçekleri yazarım.
Geçim için canlarımdan bezerim,
İnsan hakkı özgürlüğüm mezarın,
Kazacaksan köyümüze hiç gelme.
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SEN OLDUN

Şu fani dünyada aşık olalı.
Beni ateşlere yakan sen oldun.
Dertli sazım ele alıp çalalı,
Kirpiği sineme çakan sen oldun.
Kör ola gözlerim görmez olaydım,
Muhabbet gülünü dermez olaydım,
Gönlümü sizlere vermez olaydım,
Bana burcu burcu kokan sen oldun.
Niçin ateşine yandırdın beni,
Bir çocuk misali kandırdın beni,
Biçare Mecnun’a dönderdin beni,
Durduğun kalbimi yıkan sen oldun.
Çırakman’a söz verdin de gelmedin,
Pul eyledin kıymetimi bilmedin,
Beni güldürmedin, sen de gülmedin,
Gidip yad ellere bakan sen oldun.
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ALİ’DİR, VELİ’DİR, CEMAL, KEMAL’DİR

İnsanlığa hizmet eden kişiler,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
İdeali sevgi, saygı aşılar,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
Bunlar açtı, özgürlüğün yolunu.
Millete adamış olan malını.
Hiç ayrı görmeyen tanrı kulunu,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
İlmi ile cehaleti öldüren,
İnsanlara eşitliği bildiren,
Taassubu, yobazlığı kaldıran,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
Aradığın kendisinde bulanlar.
İlme, fazilete aşık olanlar.
Kalbi insan sevgisiyle dolanlar,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
Çırakman’ım Hak’ka gider yolumuz.
Yıllar yılı solmaz, bizim gülümüz.
Demişler ki, Türkçe olsun dilimiz,
Ali’dir, Veli’dir, Cemal, Kemal’dir.
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FELEK

Felek sana sualim var,
Anlamıyon, hallerimden.
Aklımı gümanda koyma,
Haber söyle ellerinden.
Kullara baş eğmez misin,
Güzelliği sevmez misin,
Bu Dünya’ya sığmaz mısın,
Bir mekan tut, çöllerinden.
Ayrılanı kavuştursan,
Küskünleri barıştırsan,
Gerçeklere eriştirsen,
Gelmiyor mu ellerinden.
Çırakman’ı koydun yasta.
Kimi sana çok havasta.
Kin vermişsin, dosttan dostta,
Ne istersin kullarından.
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DUVAR GİBİ

Ankara, Ulus’da bir güzel gördüm,
İp çekilmiş duvar gibi maşallah.
Hayalimde olan varmı ki derdim.
Kirpik kaşı kovar gibi maşallah.
Savaş yapar can alıcı gözleri.
Kısa entaresi, açık dizleri.
İnce, ince kaymak tutmuş yüzleri.
Süt şişede sovar gibi maşallah. .
Yüreğine sevgi, saygı taşıdır.
İlk bakışta gözü ile kaşıdır.
Nerde olsa dünyamızı ışıtır,
Ay akşamdan doğar gibi maşallah
Çırakman dilerim çile çekmeye.
Salladı saçların sırta dökmeye.
Aşığının yüreğini sökmeye,
Kollarını suvar gibi maşallah.
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UYANIN GAYRI

Atanı kurduğu Cumhuriyeti
Yıkmak isteyen var, uyanın gayrı.
Şeriatla, padişahlık tahtına
Çıkmak isteyen var, uyanın gayrı.
Bütün memlekete sermiş ağını
Düşürüyor vatandaşın çoğunu
Politikasında sağın sağını
Seçmek isteyen var, uyanın gayrı.
Nice yobaz göremezken önünü
Suuda çevirmiş kendi yönünü
Daha nice Kubilay’ın kanını
Dökmek isteyen var, uyanın gayrı.
Gizli nur okulu, masumlar ağı
Devrimciler için biler bıçağı
Allahu ekberle yeşil sancağı
Çekmek isteyen var, uyanın gayrı.
Ders almışlar, kısa saplı kürekten
Korkmuyorlar arkadaki direkten
Atatürk sevgisin bizim yürekten
Sökmek isteyen var, uyanın gayrı.
Çırakman demeyin ki nemize
İşçiye, köylüye dur demen bize
Sizi, bizi hepimizi denize
Dökmek isteyen var uyanın gayrı.
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EVİNİN ÖNÜ

EVİNİN BAHÇESİ
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“Halk bana göre bir aynadır. Onlara her baktığımda kendimi, kendi
yaşantımı görüyorum. Onlardan aldıklarımla manen zenginleşmiş büyük acılar ve
sevinçler yaşamış olgunlaşmış ve hayran olmuşumdur.
Halk bitmez, tükenmez bir güzellik, bir yaşam zenginliği kaynağıdır. Hak’ka
manen yenilenip ve zenginleşip ulaşmak, ancak halkı anlamak, kavramak ve onu
yaşamakla mümkündür.”

AŞIK MATBASI 1975-ANKARA
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İNSANLIK

Odun yok, kömür yok, param kalmadı,
Halimizi bir gelde gör insanlık.
Ölmek istiyorum çarem kalmadı,
Halimizi bir gelde, gör insanlık.
Yavrum yılda bir kez, yemezken eti,
Pirzolayla besler, bazısı iti.
Nasıldı unuttum kaymağı sütü,
Halimizi bir gelde gör insanlık.
Genellikle menfaate uyan var,
Halk sırtından yiyip, yiyip doyan var.
Çıkar için insanlara kıyan var,
Halimizi bir gelde, gör insanlık.
Zenginlere dem üstüne dem gelir,
Fakirlere gam üstüne gam gelir,
Her bir şeye zam üstüne zam gelir.
Halimizi bir gelde, gör insanlık.
Çırakman’ım sazım ile gezerim.
Halkım için gerçekleri yazarım.
Korkum yoktur, hazırlansın mezarım.
Halimizi bir gelde, gör insanlık.
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YE MURTAZA, MURTAZA

Çalışma yıpranırsın, bodro doldur maaşın al.

Gemisini kurtarana yavuz kaptan demişler.

Hesap soran olmaz ki, barda ve pavyonda kal.

Kıraçta yananı bilmez, sulaktaki kamışlar.

Sanırsınız kınamazlar, yiyin için, hepsi helal.

Nice gözler baka baka, fakir hakkı yemişler.

Sonra fakir olursunuz, kanaat eyleme aza,

Asya ile Avrupa’yı, yurtdışını geze geze,

Devlet malı deniz olmuş, ye Murtaza, Murtaza.

Devlet malı deniz oldu, ye Murtaza, Murtaza.

Her gün kokteyl verin, devletin kasasından.

Hiç durmadan konuşun, bol keseden laf atın.

Kendinizi kurtarın, gelecek tasasından.

Size karşı olanlara, haklıda olsa çatın.

Nasıl olsa korkmazsınız, halk anayasasından.

Yurtdışına ihraç edin, durmadan işçi satın.

Gününüzü hoş geçirin, Avrupa’yı geze, geze,

Hak isteyen insanları cia ile eze eze,

Viski taze, havyar taze, ye Murtaza, Murtaza.

Yiğit kanı çorban oldu, ye Murtaza, Murtaza.

Nene lazım, vatandaşım yağ bulmamış aşına.

Çırakman’ım aç, susuz düşünmen işsizleri.

Yarınını garanti et, hiç üzülme boşuna.

Verin çarkın ağzına, ezdirin güçsüzleri.

Aman bol yeyin, için ne giderse hoşuna.

Yarının tarihleri met edecek sizleri,

Kesenizi doldurun, aç ölsekte bakman bize,

Ne olacak bu millet, canından beze, beze,

Şimdilik işin yolunda, ye Murtaza, Murtaza.

Elimizde bir şey kaldı, onuda ye Murtaza.
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SONU YOK

Bir kovan içinde bin arı yaşar,
Döğüşü yok, kavgası yok, kini yok.
İnsanları bölük, bölük bölmüşler,
Hiç birinin endişesiz günü yok.
Biri zayıf düşmüş, birisi güçlü.
Biri sermayedar, birisi içli.
Biri diğerine diyor ki, suçlu,
İkiliğin hiçbir tutar yanı yok.
Karıncada ağa olmaz, bey olmaz.
Eşit yaşar, bundan iyi şey olmaz,
İlaçsız, iğnesiz hasta köy olmaz,
Fakir, zayıf damarında kanı yok.
İkilik cehalet ölemedikçe,
Herkes bu gerçeği bilemedikçe,
Çırakman insanlık gülemedikçe,
Fren patlar, bu gidişin sonu yok.
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YETER

Binbir vaadlerle halkı kandırıp,
Yıllarca uykuda koyanlar yeter.
İnancından, saflığından avlayıp,
Milletin sırtından doyanlar yeter.
Kazanında binbir çeşit pişirip,
Yeyip içip göbeğini şişirip,
Emekçiyi dertten, derde düşürüp,
Yüze güle güle soyanlar yeter.
Ben zayıf, sıskayım acep nedendir.
Değişir bu düzen, gelmiş gidendir.
Benim hakkım, seni zengin edendir,
Emperyalistlere uyanlar yeter.
Çocuğunu Avrupa’da okutup,
Milyarları dışarıya akıtıp,
Asil milletini mahzun bakıtıp,
Bundan büyük kıvanç duyanlar yeter.
Çırakman’ım bir gün, dik başım kalkar,
Uyandı milletim gelmiştir bahar.
İşçiden köylüden çok mebus çıkar,
Bizi ahmaklardan sayanlar yeter.
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DERT VAR İÇİMDE

Ben nasıl güleyim yalan dünyada,
Girdi ciğerime dert var içimde
Aldım garipleri bağrıma bastım,
Yer verdim onlara yurt var içimde.
Aşık gezer maşuğundan yıramaz
Maşuk naz eder de dostun aramaz.
Kalbim han değil, herkes giremez,
Aşk ile bağlandım mert var içimde.
Yeldir Çırakman’ım durma ha yeldir.
Elinden gelirse cehalet öldür.
Yalancının milyarına bedeldir,
Gizlendi ilikte fert var içimde.
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DEMOKRASİ GELSENE

Bir kaç yıldır hasiretim özledim,
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
Gece, gündüz yollarını gözledim,
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
Bir elinde düşüncenin yapısı.
Bir elinde insanlığın tapusu.
Seni bekler dil bağının hepisi.
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
Düşündüm, su içtim, susadım sana.
Her an içimdesin naz etme bana.
Bütün düşünceyi doğuran ana.
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
Sevgi, saygı, anlayışı al da gel.
Hoş görüye, düşünceye dal da gel.
Cehaleti taştan, taşa çal da gel.
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
Yazarın kalemi, ozanın teli.
Daha derinlere uzanmaz eli.
Sefil Çırakman’ı etmeden deli,
Zeytin dalda, gözüm yolda gelsene.
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GÖRÜNÜR

Çeşitli düşünce duygudan geçip,
İyilik, kötülük özde görünür.
Kişi benliğinde kendini seçip,
Alemi seyreden gözde görünür.
Biri hırsa döner, biri sevgiye.
Birisi var iken, öbürü niye.
İkisi birlikte haklıyım diye,
Kişiyi gösterir, yüzde görünür.
Biri gayret verir çalıştırmaya,
Biri haksızlığa alıştırmaya,
Her biri kendinde buluşturmaya
Derede, tepede, düzde görünür.
Hep insanlar bu işlemden geçiyor.
Kötülük, kötüye kapı açıyor.
Düşünenler iyisini seçiyor,
Çırakman insanda, bizde görünür.
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PUL GİBİYİM BEN

Eğer benim hayatımı sorarsan,
Açılmadan, solmuş gül gibiyim ben.
Merak edip kimliğimi ararsan,
Leyla’nın gezdiği çöl gibiyim ben.
Ömür geçti bahtım gülü açmıyor,
Gönül kuşum ıras gele uçmuyor,
Çoktan beri dost kervanım geçmiyor,
Dikenler döşenmiş yol gibiyim ben.
Hiç kimseye kötü gözle bakmadım.
Kabe bildim, insan kalbi yıkmadım.
Irmak gibi çağlayarak akmadım,
Sahipsiz, bir batak göl gibiyim ben.
Bir zamanlar dost bağına dikildim,
Taze fidan iken, birden büküldüm,
Rüzgar esti, tam kökümden söküldüm,
Şimdi meyve vermez dal gibiyim ben.
Dost elini alır idim elime.
Güzel adın ezber ettim dilime.
En sonunda karga kondu gülüme,
Bir tek kuruş etmez pul gibiyim ben.
Çırakman’ım ateş düştü özüme.
Düşündükçe yaş geliyor gözüme.
Zalim talih, hiç bakmadı yüzüme,
Ayaklar altında çul gibiyim ben.
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BİR BAHÇIVAN GÜZEL MEYVE AŞILAR

Bir bahçıvan güzel meyve aşılar,
Alıp o ağaca dal etse beni.
İnsanlara hizmet eden kişiler,
Çiğneyip üstümü yol etse beni.
Dost aradım, dost yolunda durmadan.
Geçti ömrüm kendi kendim sormadan.
Ne incinip, ne incitip yormadan,
Prim kapısına kul etse beni.
Ömrüm bitip güller gibi solmadan,
Yapraklarım çukurlara dolmadan,
Cahilin elinde altın olmadan,
Alim kesesine pul etse beni.
Kalaya muhtaçtır kabın bakırsa.
İnsan bir kitaptır, kendin okursa.
Dergahın tezgahı kumaş dokursa,
Fakirin bacağına şal etse beni.
Çırakman’ım bahtım yeli eserdi.
Sanmayın ki aşk bülbülüm susardı.
Geçer iken dost yüzüme basardı,
Tanrım Kerbela’da çöl etse beni.
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ARADIM SENİ

İlkbahar gelip de güller açınca,
Yapraklar içinde aradım seni.
Beyaz inci gibi gözümden kaçtın
Topraklar içinde aradım seni.
Beraber geçirsek haftayı, ayı,
Birlikte istesek, sadetten payı,
Yad avcılar vurmuş, telli turnayı,
Tozaklar içinde aradım seni.
Gülümsedin, gönlümüzü yaz ettin,
Neşelendik muhabbeti az ettin,
Gönlün bizde, öte dönüp naz ettin,
Uzaklar içinde aradım seni.
Çırakman çoktandır duymuyor sesin.
Huri misin, melek misin sen nesin.
Baktım ki kekliğin boştur kafesin,
Tuzaklar içinde aradım seni.
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YAR DOKTOR

Al neşterini eline,
Şu sinemi yar doktor.
Yıllar yılı içimde,
Gizli yaram var doktor.
Kimden almış emiri.
Yok eyle, şu tümörü.
Bitirecek ömürü,
Dünya bana dar doktor.
Aklımı baştan alan.
Gönlüme sultan olan,
Beni bu derde salan,
Bir vefasız yar doktor.
Bilmem ki, şimdi nerde.
Girdi, saklandı ferde.
Aramızdaki perde,
Edep, namus, ar doktor.
Çırakman kalbine girsem.
Muhabbet gülünü dersem.
Uzaktan yüzünü görsem,
Bana büyük kar doktor.
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NE GÜZEL

Barajlar köprüler, okullar, yollar,
Hayalimiz gerçek oldu ne güzel.
Hayali şirketle satılan mallar,
Zenginin cebine doldu ne güzel.
Neredeyse Avrupa’yı geçiyoz.
Sevinç ile gökyüzüne uçuyoz.
Yudum yudum ithal viski içiyoz
Herkes neşesini buldu ne güzel.
Böyle, böyle dar boğazdan geçeriz,

Hızlı bir kalkınma çağı atladık.

Mideye varınca bir su içeriz.

Liberalizimle sağı atladık.

Pek yakında şahinlerle uçarız.

Kayak ile Uludağı atladık,

İşte aranılan yoldu ne güzel.

Fakirlik denize daldı ne güzel.

Borç yiğidin kamçısıdır öderiz.

Sismik araştırma deniz dibinde.

Sıkışırsak gene halka gideriz.

Oynanılmaz Washngtonun ipinde.

Biz dostların gayretini güderiz,

Bir elimiz vatandaşın cebinde,

Ağlayan yüzümüz güldü ne güzel.

Tarihi hatıra kaldı ne güzel.

Herkes düşünürse kaygımız vardır.

Çırakman geride bıraktık azı.

Böyle düşünceye saygımız vardır.

Yüzde yüz amaçtı kalkınma hızı,

Kendimize göre duygumuz vardır,

Ortak pazar hazır bekliyor bizi,

İkilik gülleri soldu ne güzel.

Hazır ol borusu çaldı ne güzel.
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BAHAR AYLARI

İlkbahar ayının suları çağlar,
Bütün çiçeklerle bezenir dağlar,
Yaylaya göçerler, yaylacı köyler,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Güneşte koyunlar meleşir gezer.
Yanık kaval sesi bağrımı ezer.
Hayvanlar yeniden has kumaş düzer,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Yalçın kayalarda keklikler öter.
Suyun kenarında naneler biter.
Güneş vurur, toprak buharı tüter,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Sarı çiğdem, Mor menekşe açılır.
Etrafa türlü koku saçılır.
Lale uzar, her çiçekten seçilir,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Serin gölgelerde, temiz havalar,
Arı, Böcek inileşir ovalar,
Kuşlar ağaçlara yapar yuvalar,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
Bu devri çarkı devran dönderir.
Dost, dostuna top, top çiçek gönderir.
Çırakman’a türlü ilham indirir,
Ne güzeldir gülüm bahar ayları.
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NEBİLEN VAR, NEDE BULAN

Yeri, göğü tarıyorlar.
Kayıpları arıyorlar.
Her gelene soruyorlar,
Ne bilen var, nede bulan.
Canlıların nefesinden,

Kimi diyor kanda gizli,

Öten kuşların sesinden,

Kimi diyor canda gizli.

Karanlıklar ötesinden,

İnsan diyor bende gizli.

Ne bilen var, nede bulan.

Ne bilen var, nede bulan.

Venüste yoksa ayda mı.

Bulunması zor diyorlar.

Nehir, ırmakta, çayda mı.

Her iyiye yar diyorlar.

Atmosferde, uzayda mı,

Düşüncede var diyorlar.

Ne bilen var, nede bulan.

Ne bilen var, nede bulan.

Bilim, teknik bilememiş.

Çırakman yürü ileri.

Bunca keşif bulamamış.

Bilim, teknik kalmaz geri.

Hiçbir sonuç alamamış.

Bunca bilinmeyenleri,

Ne bilen var, nede bulan.

Ne bilen var, nede bulan.
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MAŞALLAH

Öyle çevrem var ki dostlar başına,
Hiç eğilmez baş gibiler maşallah,
Onlar için ne yapsanız boşuna,
Halka değen taş gibiler maşallah.
Bağımsızlığı, özgürlüğü bilmezler.
İçindeki kötülüğü silmezler.
Her gün böyle ağlıyorlar, gülmezler.
Her tarafı yaş gibiler maşallah.
Gururundan, kibirinden şişerler.
Kıskançlığın kazanında pişerler.
Kuştan korkup gölgesine işerler.
Fırtınalı kış gibiler maşallah.
Söylerkene her kapıyı açarlar,
Bulutların üzerinden uçarlar.
Çıt duyunca tavşan gibi kaçarlar.
Bir yorumsuz düş gibiler maşallah.
Hoş görünür anasını edene,
Varını yoğunu alıp gidene,
Bu sıkıntı gerek böyle bedene,
İki gözü şaş gibiler maşallah.
Çırakman’ım bunlar kaygıyı bilmez,
İnsana İnsanca duyguyu bilmez,
Kişi haklarına saygı bilmez,
Yukarıdaki beş gibiler maşallah.
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BAKALIM

Ateşi aşkınla pervane gibi,
Her gün beni dönderiyon bakalım.
Hicran dağlarına, elem yurduna,
Her gün beni gönderiyon bakalım.
Gezdir sunam bana, çok diyar gezdir.
Aşkınla esirim, ne yapsan azdır.
Ancak bu derdime ortağım sazdır,
Gece, gündüz gezdiriyon bakalım.
Sen artırın Çırakmanın coşunu.
Türlü belalara saldın başını.
Her gün binbir dala gönlüm kuşunu,
Emir verip konduruyon bakalım.
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BU VÜCUT ASLINA

Dost yüzünü gördüm düştüm bu derde
Sonsuz imiş buna derman bulunmaz
Açmadım o sırrı asla bir ferde
Bu yolda gam, keder asla gülünmez.
Muhabbettir şu alemin binası
Bir hayaldir görünüşte sinesi
Zatı Hak’tır bu vücudun anası
Hakikatten öte bir yol bulunmaz.
Her şeyi yok gören Hak’kı var görür
Hakiki aşıklar onu yar görür
Nefsinde gafiller bunu dar görür
Aynı görüş para ile alınmaz.
Bu aşkın uğruna kül oldum bütün
Söyündü közümüz çıkmıyor tütün
Bu vücut aslına döndü büsbütün
Aşkta sadık olan kişi ölemez.
Çırakman mübdela böyle bir derde
Cahilin nefsidir gözüne perde
Her şeyin aslı Hak göklerde, yerde
Akislerdir, gölgelerdir silinmez.
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KÖŞEYİ DÖNER

Bilime ters düşer, geriye dönük,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
Çevreyi ısıtmaz, alevi sönük,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
Babalarla, gericiyi kayırır.
Böylelikle midesini doyurur.
Yazıp, yazıp çevresine duyurur,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
Gören sanar ileriyi görüyor.
Sabun gibi, yavaş yavaş eriyor.
Gene bu bal, kabak tadı veriyor,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
Bu milletin çektiğini bilemez,
Hamitcidir çağdaşlığa gelemez.
Halkımızın tercümanı olamaz,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
Karanlık çağlardan, bir sönük fener.
Hep sureti haktan gösterir hüner.
Çırakman’ım böylece köşeyi döner,
Bu tercüman kimin tercümanı ki.
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NE BİLSİN

Ağustos böceği müzikten anlar,
Arıyı ne bilsin, balı ne bilsin.
Halıcı, kilimci tan tana tanlar,
Erkanı ne bilsin, yolu ne bilsin.
Yumuşak koltuktan düşüp öldüler,
Binbir etek öpüp geri geldiler,
Göstermedik Atatürk’çü oldular.
Altını ne bilsin, pulu ne bilsin.
Abdulhamit Handır gerçek düşleri.
İleriye engel olmak işleri.
Kafası kumdaki deve kuşları,
Ağacı ne bilsin, dalı ne bilsin.
Güçlüden korkup yedi bükülen,
Çıkarı uğruna ömrü sökülen.
Güldükçe içinden kara dökülen,
İnsanı ne bilsin, kulu ne bilsin.
Çırakman bu sözden alanlar alır.
Çağa uymayanlar geride kalır.
Kör körü her yerde arayıp bulur.
Vapuru ne bilsin, salı ne bilsin.
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BULAN KİM

Zehirli atıklar Sinop’a vurmuş.
Bilinmiyor getiren kim, gelen kim.
Hayatın, yaşamın üstüne durmuş.
Nerden gelir, kaynağını bilen kim,
Birisi kâr için birine satmış.
Bidonlar içinde denize atmış,
İlgili kulağının üstüne yatmış.
Bilinmiyor bu hayale yelen kim.
Uzaydan mı geldi, bilinmiyor mu.
Haksızın hakkından gelinmiyor mu.
Yeterli tedbirler alınmıyor mu,
Seyir edip için, için gülen kim.
Her fabrika atığını arıtsa,
Titizlikle çevresini korutsa,
Sonra ürettiği malını satsa,
Görülmezdi mikrop ile ölen kim.
Bak Manyas’ın, kuş cenneti gölüne.
Çevirmişler bir veremli geline.
Ciddiyetle kim alacak eline,
Bu kuşların vebalini alan kim.
İzmir’le, İzmit’te körfez kaynıyor.
Mikroplar dans yapıp, oyun oynuyor.
İkisi de İstanbul’a uymuyor.
Çırakman’ım çaresini bulan kim.
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BAHAİ

Gönülden, gönüle ışık yakanlar,
Ne incitir, ne incinir Bahai.
Her millete aynı gözle bakarlar,
Ne incitir, ne incinir Bahai.
Aldanıp haksıza eş olamazlar.
Soğuk yüz taşıyıp, kış olamazlar.
Kalbi sevgi dolu, boş olamazlar.
Ne incitir, ne incinir Bahai.
inançta, fikirde hürlük isterler.
Dünya bir aile, dirlik isterler.
Bütün yeryüzünde birlik isterler.
Ne incitir, ne incinir Bahai.
Taassubun zincirini kıranlar.
Dokuz kapı, bir çatıyı kuranlar.
Gözün açıp, geleceği görenler.
Ne incitir, ne incinir Bahai.
Sefil Çırakman’ım kendini tanı.
Geleceği düşün, geçmişler hanı.
Baha Güneş ısıtıyor cihanı.
Ne incidir, ne incinir Bahai.
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O İNSAN DENSE

Kazdan Beyin vermiş, tavşandan yürek.
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
Düşünmüş uygunca bir sıfat gerek,
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
Bir eşekten boyun alıp baş yapmış.
Bir yılanı göz üstüne kaş yapmış,
Kalbi diye içi oyuk taş yapmış,
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
Domuzların derisini yüz takmış.
Bataktaki Kurbağadan göz takmış.
Kokarcadan burun alıp tez takmış.
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
Çok acele yarasadan döş takmış.
Hemen alıp köpeklerden diş takmış,
Monta diye üzerine fiş takmış,
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
Akrepten zehiri, ayıdan ense.
Kötülük yapmaz mı gözleri dönse,
Yalandır Çırakman, o insan dense,
Ulu Tanrı adam demiş bunlara.
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VARIMIŞ

Yaşayanı gördüm, üzgünüm amma,
Devlet kesesinden gezmek varımış,
Köşemde hayattan bezginim amma,
Fakir, fukarayı ezmek varımış.
Şahini koluna kondurmak için,
Kendi meşaleni yandırmak için,
Halkı yalan ile kandırmak için,
Her gün başka, başka düzmek varmış.
İdare ettiğin canından bıksa.
Her gün perhiz ile kemeri sıksa,
Yaptığın işlerin tortusu çıksa,
Onu kaptan, kaba süzmek varımış.
Rahatlarsın biraz karnın doyunca.
Bir kısmını eşe, dosta koyunca.
Hak, adalet sözcüğünü duyunca,
Gözün yumup, dudak büzmek varımış.
Atıldıkça bürokrasi çengeli,
Demokrasi yürüyemez dengeli.
Kimse yok edemez böyle engeli,
Yanlış diyenleri üzmek varımış.
Çırakman’ın bir sazı var elinde.
Ahları, vahları her gün dilinde.
Sade kendi çıkarının gölünde.
Dolana, dolana yüzmek varımış.
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GEZER BAKANIN BİRİSİ

Çok zekidir geleceği,
Sezer bakanın birisi.
Gerdan kırıp, gözlerini
Süzer bakanın birisi.
Akıncılar, akınıyla,

Balelere bek yerinip,

Divan gazel yakımıyla.

Kuzu postuna bürünüp,

Bando, mehter takımıyla,

Sosyal demokrat görünüp,

Gezer bakanın birisi.

Ezer bakanın birisi.

Osmanlı kültürü metin,

Acılar doldu özüme.

Fatihle Yavuzun fetin,

Yaşlar birikir gözüme,

Ehli sünnet zihniyetin,

Belki benim bu sözüme,

Yazar bakanın birisi.

Kızar bakanın birisi.

Halk içinde gezenleri,

Çırakman’ım azar, azar,

Halktan yana yazanları,

Halkın sorunların yazar.

Her nedense ozanları,

Sanata ölmeden mezar,

Üzer bakanın birisi.

Kazar Bakanın birisi.
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BANA KAFA TUTAR

Yarasına ilaç çalsam,
Hasta bana kafa tutar.
Paket edip, dosta salsam.
Pasta bana kafa tutar.
Her zaman yanında olsam.
Dert ile hizmetle dolsam,
Bazen de gönlünü alsam.
Usta bana kafa tutar.
Alıştım üzüntü, gama.
Eksik, noksan değil tama.
Adresimde doğru ama,
Posta bana kafa tutar.
Çırakman’ım düştüm aşka.
Düşmez olayıdım keşke,
Anasını eden başka,
Yasta bana kafa tutar.
Çırakman’ım azar, azar,
Halkın sorunların yazar.
Sanata ölmeden mezar,
Kazar Bakanın birisi.
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FARKLI ZAMANLARDA

	
  

“Gerek devletin ilgili kurumlarına ve gerekse medyaya önemli görevler
düşmektedir. Halkın Ozanlarını, halktan uzak tutmamalılar. Aksine yakınlaşmasına,
bütünleşmesine, bu engin kültür, sevgi, bilgi hazinesinin halk ile paylaşılıp, yaşayıp,
gelişmesine yardımcı olmalıdırlar. Bundan hem onlar, hem de halk ve de kültürümüz
kazançlı çıkacaktır.”
ALEV YAYINEVİ 1992-İSTANBUL
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ALMAYANLAR ANLAYAMAZ YUNUSU

İyi dalgıç olup aşk deryasına,
Dalmayanlar anlayamaz, Yunus’u.
Elden, belden, dilden ahlak dersini,
Almayanlar anlayamaz Yunus’u
Bir vücutta et kemiğe büründü.
Sevgide bir Yunus oldu göründü.
Zor çözülür bu muamma derindi,
Bulmayanlar, anlayamaz Yunus’u.
İncelik isterdi sohbette, sazda,
Tabiatla, çiçek, baharda, yazda.
Sevdiğini mihrab edip namazda,
Kılmayanlar, anlayamaz Yunus’u.
Bak tecelli etmiş, insan yerine.
Onun için, kötü demez birine.
Sevgi, saygı, aşk kökünü derine,
Salmayanlar anlayamaz Yunus’u.
Çırakman sevgiyle, gel Yunus’u an,
Aşk ile vücutta dolaşırdı kan.
Her şeye dünyada zararsız insan,
Olmayanlar, anlayamaz Yunus’u.
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SİZDEN ŞİFASINI BULMAYA GELDİM

Halka hizmet ettim, dert kazanmışım.
Sizden şifasını bulmaya geldim.
Sazımla, sözümle mert kazanmışım,
Burda muayene olmaya geldim.
Ben hayatın pençesinde ezildim.

İster sağlam olsun, ister yaralı.

Yoksulluğun süzgecinden süzüldüm.

Bu ülkede çok rahattır paralı.

Üroloji kliniğine yazıldım.

Can çekişsen kimse olmaz oralı,

Dertlerim ne ise bilmeye geldim.

Bu yanlış gidişe gülmeye geldim.

Doktor Gürhan beni filime saldı.

Bu derdin dermanı bulunmuyorsa,

Hüseyin Sümer Bey yakın gün aldı.

Parasız tedavi olunmuyorsa,

Ultrason, Hasan Özcan’la oldu,

İnsanın değeri bilinmiyorsa,

İçimden lekeyi silmeye geldim.

Yoksul halk adına ölmeye geldim.

Aç karnına ilaç, iğne verildi.

Dediler bulursan, Orhan Göğüş’ü,

Bağırsakta olan, dışa sürüldü.

İnsaflıdır, hemen yapar bu işi.

Hastalığım mesanede görüldü,

Tez düzelir hayatın gidişi,

Boş yatak yok imiş, kalmaya geldim.

Ümitle göz yaşım silmeye geldim.

Onbeş gündür yatak, sıra bekliyom.

Çırakman cihana bir gözle baktım.

Dertlerime yenisini ekliyom.

Ah ile, vah ile kendimi yaktım.

Şu gönlüme gam yükünü yüklüyom,

İnsan bulutundan sel olup aktım,

Torpilin fikrini çelmeye geldim.

İkiliği taşa çalmaya geldim.
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SAYGI DUYANLAR

Dilde, dinde, renkte ayrım yapamaz
İnsan Haklarına saygı duyanlar
Doğar, büyür bu gerçekten kopamaz
İnsan Haklarına saygı duyanlar.
Yer tutar içinde sevgi özünde

Kafada endişe geçimde kaygı.

Gülümseme eksik olmaz yüzünde.

İnsan Haklarıyla emeğe saygı.

Tüm insanlar birdir onun gözünde.

Onlara yakışan en güzel duygu.

İnsan Haklarına saygı duyanlar.

İnsan Haklarına saygı duyanlar.

Halkı aldatamaz kazık atamaz,

Halkı ağlıyorsa gülmek istemez,

İşlerine yalan, hile katamaz.

Baskıyı, zulümü bilmek istemez,

Karınca gösterip, deve yutamaz,

Fil gibi yaşayıp, ölmek istemez,

İnsan Haklarına saygı duyanlar.

İnsan haklarına saygı duyanlar.

Haksız kazanç ile doyup, edemez

Çırakman aşk ile coşasın derler,

Kirli çamaşırlı, ayıp edemez.

Çalış ki engeli asasın derler,

Kişilik kazanır, kayıp edemez.

İnsanlar insanca yaşasın derler,

İnsan Haklarına saygı duyarlar.

İnsan haklarına saygı duyanlar.

295

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

GÖTÜRDÜ

Rüyamda dünyanın bekçisi oldum,
Ben vermedim zaman çaldı götürdü.
Bir zaman çocuktum, neyidim noldum.
Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.
Ademle, Havva’dan, İsa’dan beri.

Şöyle bir dakika düşünsen eğer.

Gördünüz mü hiç ayakta bir eri.

Zamanın içinde gizlenmiş meğer,

Biri gider, hemen gelir öbürü.

Bence sevgi, saygı her şeyi değer,

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.

Nice Sezarları, Cengiz Han’ları.

Çaykoski’nin, Mozart’ların bestesin.

Nice Sokrates’i, nice canları.

Diyalektik felsefenin ustasın,

Tarih bile unutmuyor onları.

Yeryüzünde insanlığın hastasın,

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.

Edison, Mecellan, Şekspir, Galile,

Çırakman çektiğim kendi dilimden.

Çok çalışıp sevildiler haliyle.

Ben benimle niçin korkam ölümden.

İnsan olan vermez kendi eliyle,

Hayat bile geçti gitti elimden,

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.

Ben vermedim, zaman çaldı götürdü.
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YARIŞMASI VAR

Bir varmış, bir yokmuş zaman içinde.
Bir gün hayvanların yarışması var.
Yüksek dağ başında, duman içinde.
Kurt ile koyunun barışması var.
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Toplantıda sivrisinek saz çaldı.

Haksızlık var diye kaplan fırladı.

Kaz türkü okudu biraz tiz çaldı.

Panter, yeter dedi, birden parladı.

Ördek geldi vak, vak dedi az çaldı,

Tilki tahrik etti, köpek hırladı.

Meydan bizim diye kırışması var.

Kuyruğunu kıstırıp, ürüşmesi var.

Ayılar aslana küfür basarken,

Durum açıklandı jüri başından.

Maymun kuyruğundan kendin asarken,

İtiraz çoğaldı hemen peşinden,

Karga ödül aldı, bülbül susarken,

Akbabalar memnun bu gidişinden,

Öküzün, öküzle vuruşması var.

Tekrarları için girişmesi var.

Ekrana sığmadı sakanın sazı.

Hafif batı diye ibibik öttü.

Ona çok gördüler, çok değil azı.

Çekirge caz dedi, sahneye gitti.

Ötemezler diye geldi bir yazı,

Ayı kalktı kanguruyla dans etti,

Baykuşla, serçenin görüşmesi var.

El ele, bel bele sarılması var.

Söz aldı papağan ayağa kalktı.

Ödülü kargayla, sinek kazandı.

Bir dakika dedi, gözlüğün taktı.

Arı çok üzgündü gitti uzandı.

Başkanlığa bir bildiri bıraktı.

Çırakman’da buna destan yazandı.

Hayli tartışmalı sürüşmesi var.

Halkın kervanına karışması var.
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SAR BU YARAYI

Tabiplerin sarmadığı yarayı,

Her kim karıştırsa şehveti, aşka.

Yüreğimde taşıyorum Çağlar Bey.

O insan olamaz, sıfatı başka.

Niçin sızlar kimse bilmez burayı,

Aşık geçinenin çokları laşka,

Onun ile yaşıyorum Çağlar Bey.

Bu duyguyu taşıyorum Çağlar Bey.

Hiç değer vermedim onca yalana.

Görünki neylemiş Mecnun’a Leyla.

Aldatmaya, atlatmaya, talana.

Leyla’dan tecelli eylemiş Mevla.

İçi başka, dışı başka olana,

Bu aşkın kanunu ezelden böyle.

Hayret ile şaşıyorum Çağlar Bey.

Derdimizi deşiyorum Çağlar Bey.

Hak’ka ulaştırır aşkın ataşı.

Seninle yükselir şöhretin şanın.

Eritir, halleder kaskatı taşı.

Şakşakçıyla dolup taşşa dört yanın.

İçimde buharım, gözümün yaşı.

Fitne toprağında bazı insanın.

Böyle, böyle pişiyorum Çağlar Bey.

Sohbetinden üşüyorum Çağlar Bey.

Hak’kın tecellisi insansa eğer.

Çırakman dünyaya ben böyle baktım,

İnsanları sevmek, her şeyi değer.

Elimle içimde bir ışık yaktım

Hak gelip onlarda gizlenmiş meğer,

Ölmeden nefsimi mezara tıktım.

İlham alıp coşuyorum Çağlar Bey.

Üzerini düşüyorum Çağlar Bey.
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BENİM GİBİ OLURSUN

Aşk için Dünyada acıyı, zehri
Yutar isen benim gibi olursun.
İnsan haklarıyla, sevgi yolunu
Tutar isen benim gibi olursun.
Her zaman kanaat eylersen aza
Kışın güç şartlarla çıkarsın Yaza
Sazın ile sözün ile haksıza
Çatar isen benim gibi olursun
Belki de kim bilir hak verin bana
Bir karekter çizmiş doğuran ana
Düşünmeden, çıkarını bir yana
Atar isen benim gibi olursun.
İnsanlığa ayıp yalanla, hile
İnsanlar işlerse hem bile, bile
Her gün gam, gasavet, düşünce ile
Yatar isen benim gibi olursun
Patlamaya hazır balon şişince
Kötü davranamaz insan pişince
Halkın kültürüne çağdaş düşünce
Katar isen benim gibi olursun.
Kulak verin Çırakman’ın sözüne
Dürüstlükten acı aktı özüne
Haklı iken haksızların gözüne
Batar isen benim gibi olursun.
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MUSTAFA KEMAL

Milletin kaderini.
Gördü, Mustafa Kemal.
Ya ölüm, ya istiklal,
Derdi Mustafa Kemal.
Millet canından bıktı.
Hemen Samsun’a çıktı.
Vurup düşmanı yıktı,
Serdi Mustafa Kemal.
Getirdi hürriyeti.
Sevindirdi Milleti.
Laik Cumhuriyeti,
Kurdu Mustafa Kemal.
İnkılaplar yarattı.
Devrimleri var etti.
Her gönülde yer etti,
Durdu Mustafa Kemal.
Tarihte büyük payı.
Şaşırtmıştı Dünyayı.
Asya’yı, Avrupa’yı,
Sardı Mustafa Kemal.
Çırakman der ömür bitti.
Ebediyete gitti.
Bize emanet etti,
Yurdu Mustafa Kemal.
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GÖRSEYİDİK

İnsana insanca değer,
Verilse de görseyidik.
Saklı kalan göz önüne,
Serilse de görseyidik.
Gergin sinir, bozuk asap.
Kaç koyuna kıydı kasap.
Bir birini tutmaz hesap,
Sorulsa da görseyidik.
Zevkin sınırını aşan.
İthal viski ile coşan.
Vurguna, talana koşan,
Yorulsa da görseyidik.
Duvar eğri yok şavulu.
Dolduran gitti bavulu.
Her gün öten zam davulu,
Yarılsa da görseyidik.
Denemezdi neyin nesi.
Bir olurdu halkın sesi.
Gerçek olan demokrasi,
Kurulsa da görseyidik.
Çırakman hakkını ara.
Bilenlere sora sora.
Yıllardır kanayan yara,
Sarılsa da görseyidik.
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HEP

Halk içinde halktan yana aşıklar,
A’dan Z’ye kadar işlemişler hep.
Bunu anlayamaz ki kirli kaşıklar
Ustanın malımı heşlemişler hep.
Türküler, maniler aşığın malı.
Ustaca işleyip, yaptılar balı.
Hergelen ırgalar sahipsiz dalı,
Üstelik kabuğun dişlemişler hep.
Nicesi bunlarla şöhret yapıyor,
Nicesi bunlarla köşe kapıyor.
Gerçek kaynak ile ilgi kopuyor.
Onları inkara başlamışlar hep.
Kendi dilimizde söz kaynağımız.
Halkın sinesinde göz kaynağımız.
Kendi kültürümüz öz kaynağımız.
Yaban gülü ile aşlamışlar hep.
Sanatçı aç kalıp yavan yeyince,
Yeni alamayıp eski giyince,
Hakkımızı bize verin deyince,
Hor ve hakir görüp haşlamışlar hep.
Çırakman gerçekler görülmedikçe,
Haksızlık aradan sürülmedikçe,
insanın hakları verilmedikçe,
Âşıklar şiirle taşlamışlar hep.
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NE DEMİŞ

Hakir Görme insanı,
Ona kim verdi canı.
Evvel kendini tanı.

Bu yol marifet yolu.

Gel gel kendine gel.

İçi sevgiyle dolu.
Herkese açmış kolu.

Bak Mevlana ne demiş.

Gel gel kendine gel.

Ne olursan gel demiş.
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Hacı Bektaşi veli,

Aşkın Ferhat’ı sensin.

Sevgi ile dol demiş,

Göklerin katı sensin.

İkrar, iman, ele, bele,

Sıfatı, zatı sensin.

Dile sahip ol demiş.

Gel gel kendine gel.

Nefse kul olma sakın.

Çırakman’ın hak sende.

Aman tavrını takın.

Kim diyor ki yok sende.

Hak sana senden yakın.

İyi düşün çok sende.

Gel gel kendin gel,

Gel gel kendine gel.
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TAŞ OLMAZIMIŞ

Bir adam kötüyü huy edinirse,
Terbiye etmekle baş olmazımış.
Cehalet körlere yol gezdirirse,
Bülbül yarasaya eş olmazımış.
Bir şey öğretemem, beyinsiz kuşa.
Her ne anlatırsan, emeğin boşa.
Doğruyu söylersen, tutarlar taşa,
Orda tatlı, tuzlu aş olmazımış.
Sevgim, saygım çoktur, alın terine.
Boncuk gibi durur, yerli yerine.
Değişmem Dünya’yı onun birine,
Çalışanın gözü yaş olmazımış.
Arıyı ne bilir, satan balcısı,
Siyaset cambazı, günün falcısı.
Anlaşarak giden hayat yolcusu,
Onların yolunda kış olmazımış.
Çırakman’ım elbet bir gün göçersin.
Ne ektiysek, gene onu biçersin.
Sonsuzluk yolunda yelken açarsın,
İnsanın yüreği taş olmazımış.
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BİRİ HACI BEKTAŞ, BİRİ ATATÜRK

İnsanlığı bile bile gelenler,
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk.
Cehaleti, karanlığı silenler,
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk.
Felsefe, tasavvuf dündarlarımız.
İnsani kamilde enderlerimiz.
Bilimde teknikte önderlerimiz,
Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk.
Yunus Emre bu dergah da yetişti,
Seve, seve aşkı ile tutuştu,
İkisi de halkı için ötüştü,
Biri Hacı Bektaş, Biri Atatürk.
Bak Mevlana ne olursan gel demiş.
Hacı Bektaş ustası nem bil demiş,
Atatürk’te medeni ol, gül demiş,
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk.
Çırakman vecize söz bırakanlar,
Dilimize Türkce öz bırakanlar,
Gerçeğe götüren iz bırakanlar,
Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk.
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BAŞKA

Herkesin gözü var, aleme bakar,
Arifin gerçeği görüşü başka.
Aşığın ateşi içini yakar,
Hak deyip, güzeli sarışı başka.
insanlar yükselir kendi özünden.
Kişinin Kemali, kendi yüzünden.
Kullar Sultan olur, tatlı sözünden,
Kamil’in pişirip verişi başka.
Muhabbette gözler, göze bakışır.
Gönülden, gönüle sevgi akışır.
Sevenlere, sevilmesi yakışır,
Comardın sofrayı serişi başka.
Çırakman’ım burda derdin dermanı.
Kötülüğe okudukça fermanı.
Aşk yeliyle savurdukça harmanı,
Sırrı Hakikatın yarışı başka.
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BUGÜNE

Halkı bölüp, milliyetçi cepheler
Kura kura getirdiler bugüne
Körler ekmek saçar kendi tepeler
Dura dura getirdiler bugüne.
Bir mutlu azınlık sürdü sefayı
Fakir işçi, köylü çekti cefayı
Eşi, dostu ahbap için kafayı
Yora yora getirdiler bugüne.
Arap çölü yapmak için burasın
Çok örttüler yüzlerinin karasın
Şeriatın yobazlığın yarasın
Sara sara getirdiler bugüne.
Veren alın diyorlardı bu canı
Eğer öldürürsen inancın hanı
Kendi gibi düşünmeyen insanı
Vura, vura getirdiler bugüne.
Dil, din, ırk ve mezhepçilik ayırıp
Gericiler tarafını kayırıp
Yoksul halkı birbirine govürüp
Kıra kıra getirdiler bugüne
Yanlış sanman Çırakman’ın sözünü
Halk gözüyle bak ki görün özünü
Abdülhamit Han’la, Turan izini
Süre süre getirdiler bugüne.
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“Yozlaşmaya karşı bir panzehirdir halk kültürümüz, halk ozanlarımız.
Devletimiz Urfa’nın Birecik’teki Kelaynak kuşlarını ve Dalaman’da kaplumbağaları
korumaya almıştır. Her nedense bu insani düşünceli hayvan korumacılığı, biz ozanlar
için düşünülememiştir. Ozanlarımız kendi kaderlerine terk edilip, zor koşullarda
yaşamalarına göz yumulmuştur.”
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR HİZMETİ
1994-ANKARA
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YAR OLMALIDIR

Dilde, dinde, renkte ayrı insanlar
İnsan haklarında bir olmalıdır.
Bunca yeryüzünde yaşayan canlar
Özgürce bağımsız hür olmalıdır.
Yoksul halkı hile ile soyanlar
Alıp, alıp midesine koyanlar
Şu Dünya’da kul hakkıyla doyanlar
Gerçeği görmeyen kör olmalıdır.
Ezilen ezene karşı çıkmalı
Haksızlığı büyümeden yıkmalı
Ümit ile geleceğe bakmalı
Hakkımı yedirmem der olmalıdır.
Kendisi kazanıp, kendi yemeli
Budur ancak yaşamanın emeli
Hak sahibi bir insanım demeli
Buna kafasında yer olmalıdır.
Savaşla, işsizlik en büyük kaygı
İlim, bilim, teknik ne güzel yaygı
Bunlarla çalışıp, emeğe saygı
Alın boncuk, boncuk ter olmalıdır.
Çırakman gidersin sevgiyle aşka
Bu çark döner ise olamaz olamaz laşka
Kendi milletinin sevmesi başka
Bütün insanlığa yar olmalıdır.
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BAY MÜFETTİŞ

Minküntü Mevla hadisin,
Biliyorsun bay müfettiş.
Hak, haklının olduğunu,
Her tarafa yay müfettiş.
Hak cemine girmek için.

Onlar sevenlere yardır.

Ona ikrar vermek için.

Bilmeyenin beyni dardır.

Aynel yakın görmek için,

Kuranda Ayetler vardır.

Dört kapıyı say müfettiş.

Tertemiz bir soy müfettiş.

Bir şey demiş gelen, giden.

Yalan, hile dizilmesin.

Ayrılığa olmuş neden.

Bilen insan üzülmesin.

Hileyi Şeriyelerden,

Karanlıkta gezilmesin.

Mümkün ise cay müfettiş.

Gayrı doğsun Ay müfettiş.

Hak kuluna, kuldan yakın.

Haksızı Hak bilenleri,

Uzakta arama sakın.

Kötülükle dolanları,

Nefse karşı tavır takın,

Nefse esir olanları,

İrsi büyür tay müfettiş.

Arıtamaz, çay müfettiş.

Ehli Beyt girmiş yasa.

Çırakman bitmeli kaygı.

Fatimayi Hayran nisa.

Olmalı inanca saygı.

Haklar, haklıların ise,

Düşünmek ne güzel duygu,

Kime düşer, pay müfettiş.

Bilmez bunu toy müfettiş.
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BİRLİK OLALIM

Bırak düşmanlığı, kini, nefreti,
Sevgi denizinde birlik olalım.
Ruhun terbiyesi, gönüller fethi,
Sevgi denizinde birlik olalım.
Sevgi haksızlığı dize getirir,
Sevgi müşgül olan, işi bitirir,
Sevgi bizi sonsuzluğa götürür,
Sevgi denizinde birlik olalım.
Sevgi bizim şöhretimiz, şanımız,
Sevgi bizim iliğimiz, kanımız,
Sevgi bizim cesedimiz, canımız,
Sevgi denizinde birlik olalım.
Çırakman’ım sevgi büyük silahtır.
Sevenin bağrında yükselen ahtır.
Her şeyin üstünde hükmeden şahtır,
Sevgi denizinde birlik olalım.
313

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

VARIM BEN

Ne olur bizleri, böyle hor görmen,
Kendine hükmeden hükümdarım ben.
Yok olmamız için ızdırap vermen,
Bakın düşünüyorum, çünkü, varım ben.
Şeylerden algılı, duyguluyum ben.
İnsan haklarına saygılıyım ben.
Çünkü, yarınımdan kaygılıyım ben,
Bunlar için vicdan, namus, arım ben.
Nicelik değişir, yok olamam ki.
Olduğumdan fazla, çok olamam ki.
Hak bende yok ise, hak olamam ki,
Bütün canlılara gerçek yarim ben.
Koca güneş dünyamızı ışıtır.
Hava, toprak, suda hayat taşıdır,
Çırakman’ım bilmeyeni üşütür,
Yüksek dağ başında, buzlu karım ben.
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KALMIŞ GİBİYİM

Vücudum bir gemi, aşkım bir deniz.
Gece karanlığa dalmış gibiyim.
Varacağım yeri bilmiyom henüz,
Ufak bir adada kalmış gibiyim.
Dümen kırdı, korsan gemi yol kesti.

Sağa, sola koşa, koşa yoruldum.

Tayfaları kafa kırdı, kol kesti,

Ümit ile dalgalara sarıldım.

Yavuz kaptan insafsızca dil kesti,

Zalimlerin oku ile vuruldum.

Başımı belaya salmış gibiyim.

Ancak rüyasında gülmüş gibiyim.

Sevinçli bir günle yüzüm gülmedi.

Kulağıma aşk meleği sesledi.

Dost dediğim gözyaşımı silmedi.

Gözüm yaşı her yanımı ısladı.

İki yakam bir araya gelmedi.

Çiçek oldu, mezarımı süsledi,

Mazlumdan intizar almış gibiyim.

Kendi cenazemi kılmış gibiyim.

Düşüncemle kaldım ıssız adada.

Bir gün sorarlarsa Çırakman nerde.

Kaderle baş başa bir tek odada.

Ah ile, vah ile düşmeyin derde.

Gözüm ne yaşamda, ne de modada,

Güzel olan şeyler varışa nerde,

Nefesim tükenmiş ölmüş gibiyim.

Orada dünyaya gelmiş gibiyim.
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VERİLEMEZKİ

Kibirle, gururla benlik dağları,
Delinmez, delinmez delinemez ki.
Eğer göremezsen gerçekler gizli,
Görülmez, görülmez, görülemez ki.
Sana çok şeyler var alırsan eğer.
Bize lazım olan buyumuş meğer,
İnsan olmayandan insana değer,
Verilmez, verilmez, verilemez ki.
İyi şeyler söylemezse dilimiz.
Kötülükten çekmedikçe elimiz.
Kararmış kalplerde sevgi gülümüz,
Derilmez, derilmez, derilemez ki.
Eğer düşünmezsek bu gidiş nere.
Dünya karanlıktır görmeyen köre.
Haksızdan haksızlık tam orta yere,
Serilmez, serilmez, serilemez ki.
Kişi gözetmezse namusu, arı.
Hırs ile şehvettir en büyük kârı.
Taşla tuğla ile Hak’kın duvarı,
Örülmez, örülmez, örülemez ki.
Çırakman silinsin gönlünün pası.
Mazluma işkence insanlık yası.
öküz sabanıyla gönül tarlası,
Sürülmez, sürülmez, sürülemez ki.
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KALMADI

Bundan sonra yolum, ömür yokuşu,
Uzak mı, yakın mı, düzüm kalmadı.
Hani gönül bahçem, gülün kokuşu.
Ne girdim, ne çıktım izim kalmadı.
Gençliğimde mor sümbüllü bağ idim.
Hayat bende, ölü değil sağ idim.
Meyvesi bol, bir üzümlü bağ idim.
Döküldü yaprağım, üzüm kalmadı.
Hiç izinsiz dost bağına girmedim.
Hırsıma, nefsime değer vermedim.
Çok yalvardım, muradıma ermedim,
Daha istemeye yüzüm kalmadı.
Dünya nimetinden sanmayın kandım,
Her adım attıkça sevgiyi andım,
Aşkın ateşiyle yandıkça yandım,
Ahrette yanmaya lüzum kalmadı.
Çırakman öğrendim sanki hayatı
Artık hiçbir şeyin kalmadı tadı,
Gönülde yaşarsa aşığın adı,
Başka hiçbir şeyde gözüm kalmadı.
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ARALIYIM BEN

Kaşların yay gibi niçin gerildi,
Hangi ilden isen, oralıyım ben.
Kirpiğin ok gibi kalbimi deldi,
İnlerim, yürekten yaralıyım ben.
Hiç acımazmısın akan kanıma.
Senin sevgin acı verdi, canıma.
Yalvardıkça, yakın olman yanıma,
Sanki eli, yüzü karalıyım ben.
Acı Çırakman’a üzgün gitmesin.
Ah ile, vah ile ömrü bitmesin.
Bugün kirpiklerin savaş etmesin,
Kendi kirpiğimle aralıyım ben.
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KIR ÇİÇEĞİ

Yüksek dağ başında bitmiş,
Solmamışsın kır çiçeği.
Etrafını diken tutmuş,
Gülmemişsin kır çiçeği.
Yaprağın sararıp, solmuş.
Gözelerin yaşla dolmuş.
Denemez ki, olgun olmuş,
Olmamışsın kır çiçeği.
Gülememişsin bir kere.
Bu gidişin sonu nere.
Akıp, akıp gönüllere,
Dolmamışsın kır çiçeği.
Seçtin talihin tersini.
Rüzgar bırakmaz hırsını.
Daha hayattan dersini,
Almamışsın kır çiçeği.
Artar Çırakman’ın zarı.
Dert ile üzüntü karı
Senden bal yapacak arı,
Bulmamışsın kır çiçeği.
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YOK

Bir yanı çalımda, bir yanı süste.
Bir yanı bilmiyor nas-olur pasta
Bir yanı ilaçsız, iğnesiz hasta
Eline bir tas su vereni de yok.
Bir yanı baloda zevkine dalmış
Bir yanı düşünüp gayleye dalmış
Bir yanı sefalet aç susuz kalmış
Halin nedir diye soranı da yok.
Bir yanı üfrükçü halkı uyutmuş
Bir yanı göz açık yükünü tutmuş
Bir yanı emeğin hakkını yutmuş
Çıkıp karşısına duranı da yok.
Bir yanı da hayır dese laf olur.
Bir yanı da her şey bilir saf olur.
Bir yanı da milyar yese af olur.
Ayıbı yüzüne vuranı do yok.
Çırakman’ın derdi artıyor gene
Bir yanı palavra, çene ha çene
Halkı bölen ikiliğin köküne
Kaldırıp bir balta vuranı da yok.
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GÜLECEK KADAR

Ufak, tefek bir iş yerim olsaydı,
Günde üç, beş kuruş alacak kadar.
Yeni rakı bardağıma dolsaydı,
Sadece kafayı bulacak kadar.
Halden anlar üç, beş kişi gelirdi.
Gönül belki aradığını bulurdu.
Sazlı, sözlü bir muhabbet olurdu,
Evde bir sazım var çalacak kadar.
Sazım ile halk içinde gezerim.
Bilincimle geleceği sezerim.
İlk okul mezunu okur, yazarım,
İyiyi, kötüyü bilecek kadar.
Ben yokluğun her türüne alıştım.
Ozan oldum, halkım için çalıştım.
Her zaman kabıma sığmadım taştım
Gelecek nesile kalacak kadar.
Çırakman vücudum ıssız bir ada.
Burada yağcılık olmadı moda.
Namuslunun aç gezdiği Dünya’da,
Namussuz değilim, gülecek kadar.
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ULUSAL BİRLİK DESTANI

Sevr anlaşması bir çıban başı
Ufukta gelecek beliriyordu.
Amasya Tamimi bir dönem taşı
Milletin kaderi görülüyordu.
Hava çok bulandı bir şimşek çaktı

Kararla büyük taarruz başladı.

Bize bir Mustafa Kemal bıraktı

Bizim ordu arı gibi işledi

İçimizde umut ışığın yaktı

Düşmanları yurdumuzdan dışladı

Sivas kongresi deriliyordu.

Laik Cumhuriyet kuruluyordu.

Hudutlar çizildi, Misak-ı Millî

Kurtulmuştuk, son verildi feryada

Ulusal kurtuluş hedefi belli

Yurtta sulh, cihanda sulh dedi Ata

Delege sayısı kırkdokuz, elli

Egemenlik verilince millete

Gerçek göz önüne seriliyordu.

Hilafet tabutu sarılıyordu.

Padişah askere saldır demişti

Çırakman özgürlük yer etti canda

Kemal’i yakala öldür demişti

Bu arzu, bu istek dökülen kanda

Damat Ferit beni güldür demişti

Daha ileriye kısa zamanda

Korkudan ödleri yarılıyordu.

Çağdaş uygarlığa varılıyordu.
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UNUTMAM

Gülümseyip gözlerimin içine,
Sevgi ile bakışını unutmam.
Akıl, fikir, benliğimin üçüne,
Gizli, gizli akışını unutmam.
Ben şaşırdım bahar ömrüm güz yaptın.
Dayanamam aşkın ile tez yaptın.
Kalp evime çizgi, çizgi iz yaptın,
İçimdeki nakışını unutmam.
İlk baharda koyun, kuzu melerken.
Garip gönül bir sevdaya yelerken,
Kirpiklerin şu sinemi delerken,
Hançer gibi kakışını unutmam.
Çırakman tat kaçtı tatlı aşımdan.
Çatlaklar çoğaldı sabır taşımdan.
Kerem gibi duman tüter başımdan,
Aslı gibi yakışını unutmam.
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EŞEKLER

Fukaranın komuyonu sayılır
Ne yüklesen götürüyor eşekler
Aç susuz kalınca düşer bayılır
Ne yüklesen götürüyor eşekler
Bol olursa arpa ile samanı
Anıra anıra geçer zamanı
Dolaştırın Kırşehir’i, Kamanı
Ne yüklesen götürüyor eşekler
İnek gibi yeşil çayır yiyemez
İnsan gibi kutmu kumaş giyemez
Ne yüklesen götüremem diyemez
Ne yüklesen götürüyor eşekler
Yatar uyur duvarlara yaslanmaz
Bazıları arsız olur uslanmaz
Kafasına vuran olsa seslenmez
Ne yüklesen götürüyor eşekler
Çırakman der, elden ele satılır.
Kış gününde hastalığa tutulur.
Ölür gider dışarıya atılır.
Ne yüklesen götürüyor eşekler.
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YEMİŞ YEMİŞ

Kan damarları kuruyor

Hak hukuka saldırmışlar

Sevenler onu koruyor

Ceplerini doldurmuşlar

Nasıl ayakta duruyor

Utanmayı kaldırmışlar

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Bu hükümet bizim demiş

Bu hükümet bizim demiş

Kıyısından köşesinden

Kıyısından köşesinden

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş

Sağlam tutar isek ipi

Tükenmiş dizinin feri

Delinir yalanın dibi

Kimi iple çeker geri

Namussuzlar fare gibi

Taki Osmanlıdan beri

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Bu hükümet bizim demiş

Bu hükümet bizim demiş

Kıyısından köşesinden

Kıyısından köşesinden

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş

Devlet bizim canımızdı

Çırakman bumu kader

Damardaki kanımızdı

Böyle gelmiş böyle gider

Şerefimiz şanımızdı

Faturayı kimler öder

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Ahmet, Mehmet, İbiş, Memiş

Bu hükümet bizim demiş

Bu hükümet bizim demiş

Kıyısından köşesinden

Kıyısından köşesinden

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş

Yemiş, yemiş, yemiş, yemiş
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GÜZELDİ

Bir gün sabah erken dostun gülünü,
Öpüp, kokladığım gül ne güzeldi.
Asla unutamam tatlı dilini,
Tadına doymadım dil ne güzeldi.
Ben bu aşka yele, yele yoruldum.
Gül dikeni ele battı darıldım.
Güzel dedim, dost beline sarıldım,
Kolun arasında bel ne güzeldi.
Eli ele, beli bele bağladık,
İki ırmak bir arada çağladık.
Ayrılırken ah çekerek ağladık,
Gözümüzden akan sel ne güzeldi.
Çırakman’ım ırmak gibi bulandık.
Aşk uğruna dağı, taşı dolandık.
Bir güzel sevgide sabit kalandık.
Hak’kı kucaklayan kol ne güzeldi
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YALAN KÜPÜ

Böyle dedi diye bana,
Darılırsın yalan küpü.
Kaldırıp yere vururlar,
Yarılırsın yalan küpü.
Düşmüşsün kedere, gama.
Bence iyi olmuş ama,
Nefret ettiğin adama,
Sarılırsın yalan küpü.
İki gözün baka, baka,
Etrafını yıka, yıka,
Böyle içe aka, aka,
Durulursun yalan küpü.
Ne yapsan da gitmez hoşa,
Çabalarsın amma boşa,
Sağa, sola koşa, koşa,
Yorulursun yalan küpü,
Bir vururlar beş vururlar.
Her kapıya baş vururlar.
Çırakman’ım taş vururlar,
Kırılırsın yalan küpü.
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BİR MUSTAFA KEMAL GELDİ

Bin sekizyüz seksen birin güneşi.
Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.
Arasan dünyayı bulunmaz eşi
Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.
İlkokulu Selanik’te bitiren

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan

İki katlı pembe evde oturan

Orada milletin nabzına bakan

Güçlüğe, bilimle çözüm getiren

Çağın sorumlusu ileri akan

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Subay okuluna gitti kazandı

Üstad idi, her düğümü çözmeye

Hem okuyup, ezberleyip yazandı.

Zeki idi, geleceği sezmeye

Kurtarıcı, ileriye uzandı.

Ulusunun kaderini çizmeye

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Artık başlamıştı dünya savaşı

Amasya, Erzurum doğru Ankara

Yarbay olmuş idi genç iken yaşı

Kurtuluş savaşı bir çare, ara.

Kaldırdı düşmana, eğilmez başı

Tabibi bir tane, büyüktü yara

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Hiç yılmadan, her savaşa katılan

23 Nisanda meclis açmaya

Zafer deyip ileriye atılan

Bir dönemden, bir döneme geçmeye

Her cephede örnek olup tutulan

Hain padişaha kılıf biçmeye

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Hainlerin hesabını sormaya

Düşünüp, düşünüp çatmıştı kaşı

Haksızların kafasına vurmaya

Emperyalizme karşı savaşı

Hedef, çağdaş uygarlığa varmaya

Özgür etmek için, her vatandaşı

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.
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Cephelerden cephelere koşturan
Bağımsızlık çağını açtıran
Milletini, kaynaştırıp coşturan
Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.
Mermi taşıttırdı Kara Fatma’ya

Herkes helal kazanıp da yemiye

İçte dışta düşmanlara çatmaya

Kurtuluş istersen bin bu gemiye

Yurda göz koyanı, söküp atmaya

“Hakimiyet Milletindir” demiye

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

“Hedefimiz Akdeniz’dir” durmaya

Bütün Ulusunu takan peşine

İşgal kuvvetlerin tezden kırmaya

Tarih oku, çok zor rastlan eşine

Bize layık Cumhuriyet kurmaya

Fes çıkarıp, şapka giyen başına

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Dedi ki; Ulusum bundan sapmaya

Çırakman, gerçekçi ol, eyleme hata

Hiç kimse kimseden vurgun yapmaya

Halkın sevgisine sevgiler kata

Halkı oluşturup devrim yapmaya

“Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Ata

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.

Bir Mustafa Kemal Atatürk geldi.
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ŞANSIM BENİM

Gülümsesem güldü derler,
Ne kötüdür şansım benim.
Hasta olsam, öldü derler,
Ne kötüdür şansım benim.
Herkes yari ile yatar.
Ben kaş atsam, göze batar.
Kör gelir yakamı tutar,
Ne kötüdür şansım benim.
Çırakman’ım derdi çoksun.
Bugün varsın, yarın yoksun.
Bizi çekemeyen koksun,
Ne kötüdür şansım benim.
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İSTİYOR

Yurdun dört yanından binlerce yurttaş,
Hünkarım sizleri görmek istiyor
Senin felsefenden ilham alarak,
Ulu dergahına girmek istiyor
Bin yılların ilerisin görensin,
Müminlerin kalp evine girensin,
Aşıkların maşukunu verensin,
Herkes muradına ermek istiyor
Uzat bize o velayet eliniz,
Arap değil türkçe idi diliniz.
Açıldıkça o muhabbet gülünüz,
Canlar birer deste dermek istiyor
Sana kavuşmamız en kısa yoldan
Demişsin ayrılma tuttuğun daldan
Eğer razı isen Çırakman kuldan,
Yolunda canını vermek istiyor
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ŞÖLENİMİZ VAR

Aşıklar, sadıklar, muhipler, dostlar,
Bugün ilimizde şölenimiz var.
Ehli olanlara serilir postlar,
Yurdun dört yanından gelenimiz var.
Ayaklar verilir atışma başlar,

Aşıklığın geleneği buyumuş.

Gerilir sinirler, çatılır kaşlar.

Hikaye, masalla çocuk uyumuş.

Aşıkdan, aşığa atılır taşlar,

Akıp giden bir bulanık suyumuş,

Kaç kere birinci olanımız var.

Daha berrak deyip dalanımız var

Bundan sonra lebdeğmeze geçilir.

Meddahlıklar cazgırlığa katılmış.

Bazı harfler katarından seçilir.

Bir ustanın eli ile yutulmuş.

Her türlü fikire kılıf biçilir,

Gerçeklerin üzerine yatılmış.

Bununla çok ödül alanımız var.

Bunun nedenini bilenimiz var

Bir kağıda muammalar yazılır.

Sürdürmeli geleneğin varını.

Bulmak için dağı, taşı gezilir.

Düşünmeli geleceği, yarını.

Bu düğüm de böyle, böyle çözülür,

Tükendi bittimi halkın sorunu,

Daha nice nice planımız var.

Deyip, bu hallere gülenimiz var.

Halka hikayeli türkü söylenir.

Çırakman’ım gerçek burda üzülmüş.

Kimi ıslık çalar, kimi eğlenir.

Dürüst olan her devirde ezilmiş.

Kimi alkış tutar, kimi neylenir,

Nesimi’nin derileri yüzülmüş,

Kuyruğu kınalı yalanımız var.

Doğruyu söyleyip ölenimiz var.
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CEHALETİN ŞİŞESİNİ

Cümlemiz hakkın kuluyuz,
Ayrı ayrı yol nedir ki.
Eğer bilsek, çok uluyuz,
Eksik olan kul nedir ki.
Ancak herkes kendine yar.
Hariç olmaz, edeple ar.
Başka, başka lisanlar var,
Yetmişiki dil nedir ki.
Kötü huyu devir hemen.
Kalmasın gönlünde gümen.
Temiz ahlak, güzel iman,
Lezzet bunda, bal nedir ki.
Geç fazilet köşesini,
Gör Çırakman neşesini,
Cehaletin şişesini,
Kaldır taşa çal nedir ki.
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BEŞ USTA

Bize gelip oy dediler, oy verdik,
Bir binayı kuramadı, beş usta.
Her birine koltuk verdik, doy dedik,
Bir binayı kuramadı, beş usta.
Baş usta Karaoğlan soldan başladı.

Sağdan bir el kalktı, durun diyerek,

Dinlen beni dedi, fikir aşladı.

Temelini burdan kurun diyerek,

Temele taş koydu, güzel işledi.

Yaban sermayeden ekmek yiyerek,

Bir binayı kuramadı, beş usta.

Bir binayı kuramadı beş usta.

Evel seyirciydi Süleyman usta,

Turan usta koç kesmişti temele,

Böyle duyurmuştu, eş ile dosta,

Et görmemiş, çırak ile amele,

Çalış diye haber getirmiş posta,

Bu gidişle yetişilmez Kemal’e,

Bir binayı kuramadı, beş usta.

Bir binayı kuramadı, beş usta.

Esselamün akgün anahtar geldi,

Çırakman’ım haksıza ayak direrken.

Kapıyı açmadan duvarı deldi,

Hayat pahalılığı hüküm sürerken.

Umut ile Güven bu işe güldü.

Bindokuzyüz yetmişdörde girerken,

Bir binayı kuramadı, beş usta.

Bir binayı kuramadı, beş usta.
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İSTİYOM

Gönül ister bir gün Eskişehir’e
Gezip dolaşmaya gelmek istiyom
Bağrım ezik dayanamam kahıra
Eksiğim var ise bilmek istiyom
Aşıklar söylerler arifler tartar
Halden bilen yoksa derdimiz artar
Bana bir teselli özümü kurtar
Dostlar sohbetinde gülmek istiyom
Kar mı, kış mı orda nasıl havalar
Odun kömür sıcak mıdır yuvalar
Sazda sözde gene bol mu dualar
Onların içinde olmak istiyom
Şirin midir oraların obası
Hak’dan halkdan yanamıdır çabası
Güzel olur Eskişehir sobası
Dönüşte bir tane almak istiyom
Çırakman derdimiz dermanmış meğer
Seven dost içinse değdikçe değer
Olumlu bir cevap gelirse eğer
Bir kaç gün orada kalmak istiyom
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PİROĞLU

Piroğlu’da Piroğlu’na misafir,
Oldu geldi, oldu gitti dünyadan.
Dibi delik boş bir kaba benzemez,
Doldu geldi, doldu gitti dünyadan
Yufka yürek kötülükten üşürdü,
Uyanarak sabah olur ışırdı.
Yüreğinde türlü acı taşırdı,
Soldu geldi, soldu gitti dünyadan.
ilhamın kaynağı yükselir Hak’ta,
Vardan var olunur, var olmaz yokta.
Namazın niyazın canlı mihrapta,
Kıldı geldi, kıldı gitti dünyadan.
İkrar vermiş bağlıydı üçüne,
Üzülürdü Kerbelanın gücüne,
Dalgıç gibi muhabbetin içine,
Daldı geldi, daldı gitti dünyadan.
Çırakman bilinmez ne gelir başa,
Gerçekler hiç ölmez, üzülme boşa.
Cehalet şişesin kaldırıp taşa,
Çaldı geldi, çaldı gitti dünyadan.
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“Her meslekte ve her sanatta olduğu gibi, Halk ozanlığı ve aşıklık
geleneğinde de mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde davranan insanlar vardır.
Kimdir bunlar; iyi bir ustanın eserine sahip çıkarak kendinin olduğunu
söyleyenler. Gönülden gelen aşk yerine, şehvete gelenler. On lira için haksızı on gün
metedenler. Çıkarı uğruna siyasi partilerin uşağı olanlar, çağının sorumluluğunu
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Artık olumsuzlukların takdir ve saygı uyandırdığı günümüzde toplum
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ATATÜRK’E ŞİKAYET DESTANI ATATÜRK

Sen gideli berbat oldu buralar,
Devrimlerin yalan oldu Atatürk.
Halktan utanmıyor yüzü karalar,
Kurumların talan oldu Atatürk,
Hep senin adına darbeler yedik,

Namuslular ezildikçe ezildi.

Kafamız kırıldı, dişimiz gedik.

Ezikliğine ancak kendi üzüldü.

Yavan ekmek yeyip çok şükür dedik.

Her dönemde eleklerden süzüldü,

Nice suçsuz ölen oldu Atatürk,

Yüreğini bölen oldu Atatürk.

Her gün söyleniyor bin türlü yalan,

Haksıza bu halkın gücü yetmiyor.

Başın aldı gitti vurgunla talan.

Öyle çok ki saymak ile bitmiyor.

Köşeler tuttu gözü açık olan.

Ceza alıp içeride yatmıyor,

Gidip, gidip gelen oldu Atatürk,

Akıl almaz plan oldu Atatürk.

Mecliste kalmadı ulusal birlik.

Demokrasi hiç yukardan inmiyor

Her gün dırdır ile olmuyor dirlik.

Avrupa’ya turist gitmiş dönmüyor,

Bize benzemiyor bizdeki körlük.

Gayrı yalancının mumu sönmüyor.

Halimize gülen oldu Atatürk.

Işığında şölen oldu Atatürk.

Hayali ihracatla devlet soyuldu.

Laik Cumhuriyet yaralanıyor,

Hep işleri yollarına koyuldu.

Her gün bin bir türlü karalanıyor,

Yıllar sonra halkımıza duyuldu,

Devlet yapısından aralanıyor,

Bürokrasi yılan oldu Atatürk.

Akıl almaz plan oldu Atatürk.
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Kitler kaldı her işleri bitirdik.
Hayal bahçesinde meyve yetirdik.
Çekiç Gücü yurdumuza getirdik,
Nedenini bilen oldu Atatürk.
Dışarıda güçlü ülke denildik.
Güreş tuttuk, enflasyona yenildik.
Yukarıdan, aşağıya inildik.
Çağdan geri kalan oldu Atatürk.
Oniki Eylül yasasıyla çalıştık.
Oniki yıl cilvesine alıştık.
Zaman, zaman tenhalarda buluştuk,
Hesabı yok, olan oldu Atatürk.
El, etek öptüren şeyhler çoğaldı.
Kimi cennet ister, kimi dua aldı.
Riya ile hak gemisi su aldı.
Sarhoş namaz kılan oldu Atatürk.
Çırakman’ım göremiyor göz hasta.
Acıları çeke, çeke öz hasta.
Kaptan hasta, tayfa hasta biz hasta
Okyanusa dalan oldu Atatürk.
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KUL EDERİMİŞ

Bilmezsin güzelim sevgiyi, aşkı,
Gönülden, gönüle yol eder imiş,
Arı gibi her çiçekten aldırmaz,
Bir tek gonca gülden bal eder imiş.
Coş ettirip ırmak gibi çağlatır.
Ah çektirip, karaları bağlatır.
Gece, gündüz bir dost için ağlatır,
Akan gözyaşını sel eder imiş
Kurtulunmaz hayalinden, düşünden.
Düşer gider sevdiğinin peşinden.
Korkusu olamaz dağlar kışından,
Akıl baştan gider, del eder imiş.
Alır hükümdarı tahttan indirir.
Hazı sarhoş edip, kafa döndürür.
Esen rüzgarınan selam gönderir.
Şerefi, şöhreti pul eder imiş.
Yaşamak gerekir böyle bir anı.
Gerçek dost uğruna vermeli canı.
Çille çek diyerek ben Çırakman’ı,
Böyle vefasıza kul eder imiş.
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YUKARIDA

Hal vurup, harman savuran,

Bir köşe başını tutmuş.

Deliler hep yukarıda.

İri, ufak çok şey yutmuş.

Şu Halkı kasıp, kavuran,

Geldiği yeri unutmuş,

Deliler hep yukarıda.

Deliler hep yukarıda.

Koltuklar dana derisi.

Yalan, hile postaları.

Hem ufağı, hem irisi.

Pislik örtme ustaları.

Acaba nerde gerisi,

Mevki, koltuk hastaları.

Deliler hep yukarıda.

Deliler hep yukarıda.

Bazısı seçilmiş gelmiş.

Sabır kabın taşıranlar.

Bazısı atanmış olmuş.

Dalga boyu aşıranlar.

Cepleri şey ile dolmuş,

Yollarını şaşıranlar,

Deliler hep yukarıda.

Deliler hep yukarıda.

Kendi bildiğine giden.

Halka surat asa, asa.

Kirli bir siyaset güden.

Hani nerde kaldı yasa.

Çevresini zengin eden,

Mühim olan, dolu kasa,

Deliler hep yukarıda.

Deliler hep yukarıda.

Çalışıp da yorulmayan,

Çırakman’ım yeter kalan.

Arsız olup, kırılmayan,

Halkın ekmeğini çalan.

Hesapları sorulmayan,

Ruh sağlığı bozuk olan,

Deliler hep yukarıda.

Deliler hep yukarıda.
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YENİ YIL

Doksan sekiz isteğimiz var senden
Dünya’mıza barış getir yeni yıl,
Halkımın adına dilektir benden
İnsanlıkla yarış getir yeni yıl.
Siyaset kirlendi vekiller azdı

Öldüren olmasın, ölen olmasın

Çıkarları için kuyular kazdı

Gelişen gençliğin gülü solmasın

Halkın isteğini deftere yazdı

Çağdaş uygarlıktan geri kalmasın

Sözlerinde duruş getir yeni yıl.

Yurdumuza varış getir yeni yıl.

Hayat çok pahalı kazanç yetmiyor

Asya gitti Avrupa’ya eş oldu

Vurgun talan ülkemizden gitmiyor

Orda bizim eksiğimiz beş oldu.

Yalan vaat hiç tükenip bitmiyor,

Yaşam bize hayal oldu düş oldu,

Hesabını soruş getir yeni yıl.

Bir hayıra yoruş getir yeni yıl.

Sevgiyle, saygıyla insan hakları

Ben kışı sevemem, yaza alıştım

Özgürlükle, demokrasi yokları

Türküye, deyişe, saza alıştım

Hep bunlara hedefledik okları

Kanaat ehliyim aza alıştım,

Onikiden vuruş getir yeni yıl.

Çırakman’a, kuruş getir yeni yıl...
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İÇİMDE

Dönüp bakmam yıkılası yurduna,
Çekip, çekip getiren var içimde.
Bilsem düşermiydim senin derdine,
Beni yiyip, bitiren var içimde.
Can feda demiştim dostun yoluna.
Allah sabır versin aciz kuluna.
Ellerimi uzatamam gülüne,
Dikenimi batıran var içimde.
Aşka gelip sazım ele alınca,
Dertli, dertli dost aşkıyla çalınca,
Gece, gündüz hayellere dalınca,
Kendisine götüren var içimde.
Çırakman’ım yazdım, beste eyledim.
Zavallı gönlümü posta eyledim.
Dost için kendimi hasta eyledim.
Döşeklerde yatıran var içimde.
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ÖZ EYLE BENİ

Tüttüm, alevlendim, yandım bitiyom.
Gel senin aşkınla köz eyle beni.
Dert eyleme, ben kendime yetiyom,
Bu gün, yarın deme tez eyle beni.
Aşığına kıyılması zor ise,
Nedenleri namus ile ar ise,
Eğer benden bir şüpheniz var ise,
İnce eleklerden süz eyle beni.
Aramıza ayrılıklar girmesin.
Dert, ızdırap cana acı vermesin.
Dışdan bakan varsın beni görmesin.
Sevgiyi taşıyan öz eyle beni.
Yuğur çamurumu, adem misali.
Eğer hata varsa, insanlık hali.
İster akıllı de, istersen deli,
Üstümü bas yürü, iz eyle beni.
Çırakman’ım sesleniyom buradan,
Kurtar beni içimdeki yaradan.
Şu ikilik kalksın gitsin aradan.
Her şeyi hoş gören göz eyle beni.
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İŞKENCE

Güçlünün elinde üç türlü silah

Bu ağır yükleri taşıyan bilir.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Bu kanlı yarayı kaşıyan bilir.

İnsanlık bunlardan bir kurtulsa ah.

Üç türlü acıyı yaşayan bilir.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Gerek bilir hile ile yalanı.

Doğru deyip bildiğini okutan.

Hoş gösterir vurgun ile talanı.

Mazlumların gözyaşını akıtan,

Balık diye yuttururlar yılanı.

İnsanlık içine edip, kokutan.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Zorbadan, zorbaya insana geçen.

Bir taraftan fet ederken fezayı.

Sevginin yerine korkuyu seçen.

Bir tarafı çeker suçsuz cezayı.

Hak ve özgürlüğü gö iken biçen,

Elinde yok olan insanlık payı.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Emevi devletin alıştırdığı.

En sonunda zayıflığı, pişmanı.

Abbasi devletin geliştirdiği.

Benlik kalesidir sermaye canı.

Hitler faşizminin çalıştırdığı.

İnsan hakkı, demokrasi, düşmanı.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Ehli-Beyt’de işte böyle ezilmiş.

Bunların yüzünden fikir kayıbı.

Nesimî Bağdat da böyle yüzülmüş.

Aşağılar hakir görür huyu bu.

O gün, bugün dürüst insan üzülmüş.

Çırakman’ım dünyamızın ayıbı.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.

Biri baskı, biri zulüm, işkence.
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BUGÜNE

Halkı bölüp milliyetçi cepheler,
Kura, kura getirdiler bugüne.
Körler ekmek saçar, kendi tepeler,
Dura, dura getirdiler bugüne.
Bir mutlu azınlık sürdü sefayı.
Fakir, işçi, köylü çekti cefayı.
Eşi, dostu, ahbap için kafayı,
Yora, yora getirdiler bugüne.
Arap çölü yapmak için burasın.
Çok örttüler yüzlerinin karasın.
Şeriatın, yobazlığın yarasın,
Sara, sara getirdiler bugüne.
Veren alır diyorlardı bu canı.
Eğer öldürürsen inancın hanı.
Kendi gibi düşünmeyen insanı,
Vura, vura getirdiler bugüne.
Dil, din, ırk ye mezhepçilik ayırıp.
Herkes kendi tarafını kayırıp.
Yoksul halkı birbirine düşürüp,
Kıra, kıra getirdiler bugüne.
Yanlış sanman Çırakman’ın sözünü.
Halk gözüyle bak ki görün özünü,
Abdülhamit Han’la, Turan izini,
Süre, süre getirdiler bugüne.
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YETMEZMİ

Aşk için çektiğim bunca acıyı,
Sevgin ile bal eyledin yetmez mi,
Yüzün gören istemezdi hacıyı,
Şu kalbimi yol eyledin yetmez mi,
Bir meyve bitmişti gönül bağında.
Kafi küf altında, turun dağında,
O meyveler olgun olma çağında,
Kurutupta dal eyledin yetmez mi,
Seven bilir güzellerin şahını.
Bilemedin yüreğimin ahını.
Bunca aşıkların kıble gahını,
Bir soysuza mal eyledin yetmez mi.
Ezeli ezelden belalı başım.
Ah vah ile aktı gitti gözyaşım.
Gönül tezgahında ipek kumaşım,
Ellerinle şal eyledin yetmez mi.
Çırakman’dan için, için kan gider.
Şeref gider, şöhret gider, şan gider.
Sevenlerden sevilene can gider,
Taştan, taşa çal eyledin yetmez mi.
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CUMHURİYETİN ELLİNCİ YILI

Bu bir hakikattır herkes bilmeli,
Tarihten kahraman gelişimiz var.
Hain padişahı tahttan indirip,
Düşmanı bu yurttan sürüşümüz var.
Girmesin yabancı, yurdun bağrına.

Bugün bile takke, fesi giyen var.

Ta o günden, adım attık yarına.

Padişahın gidişine uyan var.

İnsan hakkı, özgürlüğün uğruna,

Şeriatı kuracağız diyen var.

Laik Cumhuriyet kuruşumuz var.

Kubilay’ı kurban verişimiz var.

Çal, oku ozanım türkünle, sazın.

Atatürk’ün ilkesine uyarak,

Kim demiş alnında karadır yazın.

Ta gelmeden, geleceği duyarak.

Atatürk’e karşı çıkan yobazın,

Yurdumda sulh, Cihanda Sulh diyerek,

Başına yumruğu vuruşumuz var.

Bütün Dünya ile barışımız var.

Fakiri yaşattık ancak düşünde.

İnsan haklarıyla, tam Hürriyetin.

Yabancı devlette, elin işinde.

Arzusu bu iken bütün Milletin.

Dünya alimleri keşif peşinde,

Ellinci Yılına Cumhuriyetin,

Boş yere kafayı yoruşumuz var.

İnançlı, bilinçli girişimiz var.

İkrar verdik, feyiz aldık uludan.

Sefil Çırakman’ım gerçektir sözüm.

Aşkı bulduk, içtiğimiz doludan.

İnsan sevgisiyle yanıyor özüm.

Öz türkçemiz Hacı Bektaş Veli’den,

Çağın ozanıyım, kör değil gözüm,

Her şeyi insanda buluşumuz var.

Halk için gerçeği görüşümüz var.
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KAZANDI

Süde su katılmaz, yasaktır amma,
Katan kişi daha fazla kazandı.
Gene yasak, hileli mal satılmaz,
Satan kişi, daha fazla kazandı.
Meşru mala, gayrı meşru katılmaz.
Herkes geçer, köprü başı tutulmaz.
Fakir, fukaraya kazık atılmaz,
Atan kişi, daha fazla kazandı.
Yasa eşit sayar vatandaşını,
Karıştırmaz kurusunu, yaşını,
Kim ki varıp tutmuş, suyun başını,
Tutan kişi, daha fazla kazandı.
Hayali şirketler yalan satıyor,
Biri elden çıksa, birin katıyor.
İşçisi çalışıp, kendi yatıyor,
Yatan kişi, daha fazla kazandı.
Yasalar der, el uzanmaz saklıya.
Huysuzları, kim huyundan aklıya,
Haksızlar var iken, çatar haklıya,
Çatan kişi, daha fazla kazandı.
Sefil Çırakman’ım yaşam bitiyor,
Yurdun dört yanından, göğe tütüyor,
Kim ki, kimi aldatarak ütüyor,
Üten kişi, daha fazla kazandı.
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BAŞKA ALEMDİR

Güçlüleri zayıfına saldırır
Hayvanlar alemi başka alemdir
Yeyip, içip midesini doldurur
Hayvanlar alemi başka alemdir.
Güvenirse tırnağına dişine
Acımazlar yavrusuna, eşine
Avlamaya düşer onun peşine
Hayvanlar alemi başka alemdir
Sürüngenler, memeliler, uçanlar
İki ayaklı, dört ayaklı kaçanlar
Bir birini yeyip, kanın içenler
Hayvanlar alemi başka alemdir
Sürü, sürü tabiata uyarlar
Et yiyenler ot yiyenden doyarlar
Bu tutumu gereksinme sayarlar
Hayvanlar alemi başka alemdir
Bazıları çok oburdur doymuyor
Az bir şeyi midesine koymuyor
Bize göre insanlığa uymuyor
Hayvanlar alemi başka alemdir
Çırakman’ım bizden avcılar çıkmış
Postu para diye avlayıp yıkmış
Dünyadaki hayvan insandan bıkmış
Hayvanlar alemi başka alemdir.
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ŞU GÖNLÜMÜ GERİ VER

Farkında olmadan sana kaptırdım,
Ne olursun, şu gönlümü geri ver.
Onu ustasına özel yaptırdım,
Ne olursun, şu gönlümü geri ver.
Öyle temiz, akan suda görülür.
Çiçek olup, topraklara serilir,
Çok hassastır, yere düşse kırılır.
Ne olursun şu gönlümü geri ver.
Sarraflarda yok ki gidip alayım.
Kuyumcuda yok ki hemen bulayım.
Yalvarırım kulun, kölen olayım.
Ne olursun şu gönlümü geri ver.
Çırakman’ım ben sevgisiz yaşamam,
Onun için karlı dağlar aşamam.
Son baharım dost peşinden koşamam
Ne olursun şu gönlümü peri ver.
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OZANLARDAN KORKUYORLAR

Her insana aynı gözle
Bakar diye korkuyorlar
İpliğimiz pazarlara
Çıkar diye korkuyorlar
Sırtlarında samur kürkü
Böyle, böyle uzar örkü
Haksızlığımıza türkü
Yakar diye korkuyorlar
Her gün hayal kuruyorlar
Hep hayıra yoruyorlar
Yoz kültürü koruyorlar
Yıkar diye korkuyorlar
Çırakman yanlış gidenler
Sade çıkarın güdenler
Yiyip altına edenler
Kokar diye korkuyorlar.
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DÜNDEN BUGÜNE

Mebus beyler rahattır, huzuru neşesi var,
Vatan yanmış orman gibi, simsiyah köşesi var,
Sabır barajı dolmuş yakında taşası var,
Amacını gizleyip takiyye yapa yapa,
Şu kara ilticanın kaç tane maşası var…
Kim derse yalan olur, İslamı yaşamadınız,
Dört mezhep engel oldu, gerçeğe koşamadınız,
Bir tek ipe sarılıp, birlikte coşamadınız,
Zam ve zulüm işsizlik bugün had safhadadır.
Ekmek için insanın Kaf dağını aşası var...
Şu kirli siyaseti dine bulaştırmayın,
Hak’tan kabul görmez ki ona ulaştırmayın,
İnsanları vicdanın dışında dolaştırmayın,
Barış dostluk kardeşlik, samimi özden olsun,
Herkes tutsun el ele sevginin coşası var...
Çırakman’ım, demokrasi halkımıza kol açsın,
Düşünceye saygı olsun, özgürlüğe yol açsın,
Bağımsızlık bahçemizde lale, sümbül gül açsın,
Yurdumuzun içinde Mustafa Kemal gibi,
Demokrasiyi seven yüzlerce paşası var...
366

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

ŞÜKÜRCÜ DAYIYA ÇOK ŞÜKÜR

Bana derler, boş arının kovanı,
Bak ayakta geziyorum, çok şükür.
Soframızda fındık kadar soğanı,
Yumruk ile eziyorum, çok şükür.
Aşım olsun, yağsız yerim alıştım,
Ömür boyu, bir ekmeğe çalıştım.
Dini bütün bir alimle tanıştım,
Muhabbette yüzüyorum, çok şükür.
Çöreğimi pişiririm külümle.
Yavan yerim, şükür derim dilimle.
Kendi mezarımı, kendi elimle,
Çoktan beri kazıyorum, çok şükür,
Ne güzeldir, kurbanımın ülkesi.
Serin olur, ağacının gölgesi.
Yeni aldım, okur, yazar belgesi,
Soyadımı yazıyorum, çok şükür.
Çırakman’ım ufakları, irisi.
Çoğalıyor, şükürcüler sürüsü.
Niçin görmez, gerçekleri birisi,
Ne yapayım, kızıyorum, çok şükür.
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EFENDİ

Ne zaman bu parmak suyun içinde,

Nice işsiz güçsüz baştan sayılı,

Var oldukça durulamaz efendi.

Vurguncular kaptı kaçtı bavulu,

Bağımsızlık, özgürlüğün zinciri,

Zam, zam öten yalancının davulu,

Böyle iken kınlamaz efendi.

Fiske ile yarılamaz efendi.

Halkın derdi çoktur, içinde saklı.

İnsan bakıp, bir şey görse gözüyle,

Acıları aynı, karalı, aklı.

Yalan demez, başkasının sözüyle,

Ne kadar ki söyler, o kadar haklı,

Emperyalist ülkelerin beziyle,

Fikre kilit vurulamaz efendi.

Yüze kara sürülemez efendi.

Kara para birçok silah getirmiş,

Düşünmezin işi yok ki fikirle,

Sağa, sola sata, sata bitirmiş,

Ekmeğini suyu döker şükürle,

Sırdaş hesap imdadına yetişmiş,

Elde teşbih, hu çekerek, zikirle,

Niçin bunlar sorulamaz efendi.

Çağdaşlığa varılamaz efendi.

Kemal Atatürk’ün yüzüncü yılı.

Söyleyeyim gelmiş iken sırası.

Hala göremedik baldaki kılı.

Kimi evlat, kimi mal mülk parası.

Yobazlık denilen, o kara çalı,

Çırakman’ım içte yürek yarası,

Şeker ile karılamaz efendi.

Dışarıdan sarılamaz efendi.
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ALİHSAN
-Alihsan Bolatbaş’a-

Ecelin elinde, yavru kuş gibi,
Çırpına, çırpına gitti Alihsan.
Sevenlerin yüreğinde, bağrında,
Gül gibi yeniden bitti Alihsan.
Hepimiz ah çekip, ona ağladık.
Gece, gündüz ciğerimiz dağladık.
Gelmez diye karaları bağladık.
Sonsuz yolculuğa yetti Alihsan.
Kalbin temiz yaratmıştı Yaradan.
Kaçar idin kötülükten, karadan.
O gideli kırk gün geçti aradan.
Vallah burnumuza tüttü Alihsan.
Geliridin amcam diye gülerek.
Bir elinde çekirdekler yiyerek.
Veysel gibi sadık yarim diyerek,
Yaslandı toprağa, yattı Alihsan
Arayıpda sevdiğini bulmadan.
Düğün edip, muradını almadan.
Çırakman’ım daha mutlu olmadan,
Bir Güneş misali battı Alihsan.
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MAMAĞIN

Büyük hizmet şu çöplükten başlasın,
Orada açılsın gülü Mamağın.
Herkes birbirine fikir aşlasın,
Gerçeği söylesin dili Mamağın.
Her semtinde çayır, çimen, gül olsun,

Herkes razı olsun kendi payına.

Su verelim her bir renkten bol olsun.

Zamlar fazla ışığına, suyuna.

Arı yapsın, soframızda bal olsun,

Bir çare bulunsa Hatip Çayına,

Kovanda işlensin balı Mamağın.

Daha iyi olur halı Mamağın.

Halk çöpünü kutulara atmalı.

Hemen yanımızda Hüseyin Gazi,

Sokağı, caddeyi temiz tutmalı.

Çam dikip dorukta çalaydık sazı,

Ulusal bilince hizmet etmeli.

Varoşlardan sesler, dinleyin bizi,

Uygarlığa gitsin yolu Mamağın.

Başkent Ankara’dır, ili Mamağın.

Esnafları kaliteli mal satsın,

Herkes bahçesine ağaç dikmeli,

İster altın satsın, ister pul satsın,

Zaman zaman ona suyun dökmeli,

Az kar ile müşteriye bol satsın,

Ciğerine temiz hava çekmeli,

Her yana açılsın kolu Mamağın.

Meyveler yetirsin dalı Mamağın.

Parklarında lale, sümbül açılır.

Çırakman sazını çalıp söylesin,

Her tarafa güzel koku saçılır.

Büyükşehir maddi yardım eylesin,

Çevresini kirletmekten kaçılır,

Göle su gelmezse balık neylesin,

Halkını seveni dolu Mamağın.

Aman kurumasın gölü Mamağın.
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BİR DÜĞMENİN ÜSTÜNDE

Yaşam için ümit ile bağlandık,
Koca dünya bir düğmenin üstünde.
Hidrojenle, atomlarla dağlandık,
Koca dünya bir düğmenin üstünde.
Bilim teknik geliştikçe gelişti.
Dünyamızı süper güçler bölüştü.
İnsanoğlu ne yapmaya çalıştı,
Koca dünya bir düğmenin üstünde.
İnsanlar, insanca yaşasın gülsün,
Tabiatta gizli yaşamı bulsun,
Bu düğme barışın düğmesi olsun,
Koca dünya bir düğmenin üstünde.
Haksızlar kendini haklıdan sanıp,
Bunca masum insan öldürmek ayıp,
Korku ile insan olunmaz, cayıp,
Koca dünya bin düğmenin üstünde.
Çırakman’ım işte böyle halimiz.
Yeşil iken, kırılmasın dalımız.
Ceviz dünya, bizim ortak malımız,
Koca dünya bir düğmenin üstünde.
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YADİGAR

Çeşmeye geçer iken, yol ordan geçti,
İşim çoktu, kalamadım Yadigar.
İşsizlik içimde bir yara açtı,
Size bir şiir salamadım Yadigar.
Bu sıra pek şiir yazmadım yeni.
Beni bağışlayın, beklettim seni.
İyi değerlendir, sevindir beni,
Ben kendimi bulamadım Yadigar.
İnsanlığa hizmet etmek iyidir,
Bir tek bu yol insanları büyüdür,
İnsanları insan eden huyudur,
Daha evel bilemedim, Yadigar.
Çırakman’ım halkım için yelerim.
Halkım koyun, ben kuzusu melerim.
İyi günler, başarılar dilerim,
Bir öğrenci olamadım Yadigar.
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DOKTOR DİYOR HİÇ ÜZÜLME, DÜŞÜNME

Hasta oldum, ciğerimde yaram var,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
Zanneder ki, çok birikmiş param var,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
Arazim yok, toprağım yok, malım yok,
Yekinipte kalkamıyom, halım yok.
Hak’tan gayrı tutunacak dalım yok,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
İneğim yok, sağıp sütün içemem,
Yağı, balı görsem, ondan kaçamam.
Hiç bir zaman ben hakkımdan geçemem,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
Bir saz ile altı yavru geçimi,
Bizim yaşantımız, köle biçimi.
Ben bilirim, kimse bilmez içimi,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
Çırakman’ım keder gitti, gam geldi.
Bende sandım, yaramıza em geldi.
Bir şeyimden gayrısına zam geldi,
Doktor diyor, hiç üzülme, düşünme.
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BİRİSİNDE GÖZÜMÜZ

Alemin güzelliği, bir güzel imiş,
Binbirinden birisinde gözümüz.
Bu hayat geçici o ezel imiş,
Met eylesek, onu söyler sözümüz.
Muhabbette naz ederek bakması,
Budur aşıkları aşka yakması,
Onun vücududur mekanın hası,
Neye dönsek ona karşı yüzümüz.
Surette ademdir, tarifde ezel.
Bir taze görünür, zanneden gazel.
Her şeyi kavramış böyle bir güzel,
Sevgisine yol eyledik özümüz.
Kalbimizde huzur, gönülde neşe,
Onun cemaline hayran dört köşe,
Dertli Çırakman’ı saldı ateşe,
İsteyenler, takip etsin izimiz.
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GÜLEMEZSİN SEN

Senin için böyle mecnun olduğum,
Ah çekip ağlarım bilemezsin sen.
Hasretinle sararıp da solduğum,
Akan gözyaşımı silemezsin sen.
Vefasız dost hiç halimden bilmiyor,
Ahtı çürük ikrarında durmuyor.
İntizar eylesem dilim varmıyor,
Bahtı kara olup gülemezsin sen.
Siyah saçın ince belik dokutmuş,
Gözlerinden kanlı yaşlar akıtmış,
Bilmem seni hangi hoca okutmuş,
Birden böyle hırçın olamazsın sen.
Artır Çırakman’ın derdi feryadın,
Lal olsun dillerim söylersem adın.
Şu yalan Dünyada gönül muradın,
Dilerim Allah’tan alamazsın sen.
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GELİYOR

Bir kasıma hazır olun halkımız
Demokrasi ustaları geliyor
Üzüm gibi omcalardan salkımız
Eski koltuk hastaları geliyor.
Geçen günlerine üzülmemişler
Bir kaptan bir kaba süzülmemişler
Bunlar bizim gibi ezilmemişler
Arpa unu pastaları geliyor.
Demokrasi hiç götürmez nazarı
Yakında başlarsa mebus pazarı
Demokrasi gene boylar mezarı
Hacı Hüsrev besteleri geliyor.
Konuşurken kül koymazlar mangalda
Ne kırat ahırda ne arı balda
Daha gidilmez ki bu çıkılmaz yolda
Vermemişler üsteleri geliyor.
Güvercin uçsa da barajı aşmaz
Her zaman ben derde sözünden şaşmaz
Sabrımız tükendi sanmayın taşmaz
Bol yalanı isteleri geliyor.
Çırakman gerçeğe dönülmüyor ki
Çıkarın ışığı sönülmüyor ki
Aşağı tabana inilmiyor ki
Halktan kopuk listeleri geliyor.
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NE İNCİDİR, NE İNCİNİR İNSANLAR

Gönülden gönüle ışık yakanlar,
Ne incitir, ne incinir İnsanlar,
Her millete aynı gözle bakanlar,
Ne incitir, ne incinir insanlar.
Aldanıp haksıza eş olamazlar,
Soğuk yüz taşıyıp, kış olamazlar,
Kalbi sevgi dolu boş olamazlar,
He incitir, ne incinir insanlar.
İnanç da, fikirde hürlük İsterler,
Danya bir aile, dirlik isterler,
Bütün yeryüzünde birlik isterler,
Ne incitir, ne incinir insanlar.
Taassubun zincirini kıranlar.
Dokuz kapı, bir çatıyı kuranlar,
Gözün açıp, geleceği görenler,
Ne incitir, ne incinir insanlar.
Sefil Çırakman’ım kendini tanı.
Geleceği düşün, geçmişler hanı,
Baha güneş ışıtıyor cihanı,
Ne incitir, ne incinir İnsanlar
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AYDINLIK SENİN YOLUN

Yüzüncü doğum yılın,

Anadolu da ana.

Kalbimizdesin Atam.

Yiğidi bağlı sana.

Aydınlık senin yolun,

Edirne’den, ta Van’a,

Kalbimizdesin Atam.

Kalbimizdesin Atam.

Sana minnettar ülke,

Sana minnettar ülke,

Devrimin bize ilke.

Devrimin bize ilke.

Cumhuriyet kuransın,

Tarihte akıştasın,

Özgürlükte duransın.

Dünya’da bakıştasın,

Çağdaşlığa varansın,

İklimde nakıştasın,

Kalbimizdesin Atam.

Kalbimizdesin Atam.

Sana minnettar ülke,

Sana minnettar ülke,

Devrimin bize ilke.

Devrimin bize ilke.

Barış senin eşiğin,

Çırakman’ım biz hürüz.

Medeniyet beşiğin,

Hep izinden geliriz,

Millet senin aşığın,

Kemalizmi biliriz.

Kalbimizdesin Atam.

Kalbimizdesin Atam.

Sana minnettar ülke,

Sana minnettar ülke,

Devrimin bize ilke.

Devrimin bize ilke.
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YAŞASIN CUMHURİYET

Ulusumun içinden,
Bize bir güneş doğdu.
Ya istiklal, ya ölüm,
Deyip düşmanı vurdu.
Yaşasın Cumhuriyet,
Var olsun medeniyet.
Dumlupınar, Sakarya,

Yazdık insan hakları,

Savaşında bir olduk,

İnkılabın içine.

Yendik yedi devleti,

İnsanlar özgür olsun,

Bağımsız ve hür olduk.

Masumların suçu ne.

Yaşasın Cumhuriyet,

Yaşasın Cumhuriyet,

Var olsun medeniyet.

Var olsun medeniyet.

Yurtta sulh, cihanda sulh,

Çırakman’ım ilke oldu

Olmuştu parolamız.

Atatürk devrimleri.

Medeni milletlerle,

Hedef çağdaş uygarlık,

Olmalı, dost olamız.

Asla dönmeyiz geri

Yaşasın Cumhuriyet,

Yaşasın Cumhuriyet,

Var olsun medeniyet.

Var olsun medeniyet.
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DEDİLER

Bant doldurmak için, kime sordumsa,
Bu işin erbabı yılmaz dediler.
Çareler arayıp, kafa yordumsa,
Çünkü başka türlü olmaz dediler.
Bir kaç gün eveli geldim, görmedim.
Kendi geçmişimden örnek vermedim.
Hayatım boyunca sefa sürmedim,
Kölün’de gariban gülmez dediler.
Soyadım Çırakman adım Hüseyin.
Ağladım, sızladım insanlık deyin.
Bana göre aslı birdir her şeyin,
Bunu ham sofular, bilmez dediler.
Hiç bir işim yoktur, hava alıyom,
Dövüzüm azaldı, pişman oluyom,
İşçilerin hayımında kalıyom,
İnsanlığa hizmet, ölmez dediler.
Çırakman hayatta çok çektim çile.
Yalınız güç yetmez, hem bile bile.
Açlık mahkum etti, şu gurbet ele,
Bu kara gün böyle kalmaz dediler.
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BİR AVUKAT ARIYOM

Birkaç soysuz eserlerim kapışmış,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
Kene gibi kan emmeye yapışmış,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
Hiç yılmadan, usanmadan koşacak.
Haklarımı arayarak coşacak.
Birer, birer engellen aşacak,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
Hakkım alsın haksızların elinden.
Hırsız çaldı, ördeğimi gölünden.
Sadece geçimim, sazım telinden,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
Elimde belgeyle savcıya gittim.
Bir dilekçe ile şikayet ettim.
Zaten rahatsızım, tükenip, bittim,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
Savcı vermiş, takipsizlik kararı.
Kanun rafta kalsa, olmaz yararı.
Çırakman severim, hakkın ararı,
Dürüst olan bir avukat arıyom.
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BAK HELE

Büyük başın küçcüğünün irisi,
İlerinin, ortasının gerisi.
Jürideki konyalının birisi,
Benim şiiri beğenmemiş bak hele
Atların, itlerin pazarcıları,
Ölçüsü yanlışın hızarcıları,
Halkın kültürünün mezarcıları,
Benim şiiri beğenmemiş bak hele.
Çırakman gerçeği görmemek acı
İçim böyle deyip kaldırdı sacı.
Yüzyıl marşı için ısmarlamacı,
Benim şiiri beğenmemiş bak hele
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ASLAN COŞKUN’A

Bir ricam olacak Aslan Coşkun’a
Baştan savma yapman, Allah aşkına.
O iklim yaramaz, taze ışkına,
Oğlum Ankara’ya gelmek istiyor.
Alın onu gelsin Trabzon’dan.
Size sevgi, saygı besliyor candan.
Bakmakla yükümlü bize bir yandan,
Burada hizmete yelmek istiyor.
Hey gönül, yaranı tabibe sardır.
İnsanlar hayatta insana yardır.
Açık öğretimde dersleri vardır.
Çalışıp, okuyup, bilmek istiyor.
Ah çekiyor, ayrılıktan, acıdan,
Uzak yerde baba, ana, bacıdan,
Pek memnun değilmiş aktarıcıdan,
Stüdyoda görev almak istiyor.
Hem okuyup, hem de bize bakacak.
Bu su sizin sayenizde akacak,
Belki bir gün büyük adam çıkacak,
Akşamları evde kalmak istiyor.
Çırakman anlattı, vasfı halini,
Ümitle uzattı size elini,
Sizler tayin edin, istikbalini,
İyi bir eleman olmak istiyor.
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COŞKUN BEY

Bir şiirle koşup size gelmiştim
O umutla yaşıyorum Coşkun Bey
Pek olumlu izlenimler almıştım
Yüreğimde taşıyorum Coşkun Bey.
Şu oğlumu Ankara’ya getirin
Gece gündüz üzüntümü bitirin
İleride başka yere götürün
Güç durumda yaşıyorum Coşkun Bey.
Anası da hasta bende hastayım
Bir aşığım yüreğimle yastayım
Sevgi sarayına giden postayım
Hiç durmadan koşuyorum Coşkun Bey.
Çırakman insanlık zorumuş meğer
Bu zorluk kalkarsa değdikçe değer
Torpilsiz bu işler olmazsa eğer
İşte buna şaşıyorum Coşkun Bey.
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ENFLASYONU AŞAĞI ÇEK

Fiyat birden yükseldi,
Zam üstüne zam geldi.
Bu ok sineyi deldi,
Ne yapsın orta direk.
Bu halka yaşam gerek,
Enflasyonu aşağı çek.
Demokrasi gelişsin,
Herkes buna alışsın.
Hoşgörüye çalışsın,
Bel verdi orta direk.
Bu halka yaşam gerek,
Enflasyonu aşağı çek.
İmf reçetesi,
Bunlar halkımın nesi.
Bir gün yükselir sesi,
Bel verdi orta direk.
Bu halka yaşam gerek,
Enflasyonu aşağı çek.
Yaraları sarmalı,
Çağdaşlığa varmalı,
Çırakman’ım görmeli,
Bunu ister orta direk.
Bu halka yaşam gerek,
Enflasyonu aşağı çek.
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ATATÜRK

Var olan yok olmaz, üzülmek niye,
Çarpıyor kalbimiz, Atatürk diye.
Onunla var oldu bütün Türkiye,
Vardan, varolmuştur, ölmez Atatürk.
Nitelikten, niceliğe büründü.
Kah doğuda, kah batıda göründü.
Çözülemez, bu muamma derindi,
Gitmedi ki, geri gelmez Atatürk.
Hakkın tecellisi insansa eğer,
Atatürk bunları bin kere değer.
Kendisini bulmak, bu imiş meğer,
Gerçekler özünde, silmez Atatürk.
Haksızlardan hakkımızı almıştı.
Mazlum milletlere örnek olmuştu,
Çırakman’ım, kalbimize dolmuştu,
Çatmış kaşlarını, gülmez Atatürk.
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HEMŞİRE

Dar gelirli ailenin kızları,
Anam, bacım, yavrum, kızım hemşire.
Umutlarla gülümsüyor yüzleri,
Ağzım, burnum, kaşım, gözüm, hemşire.
Doktor elin sürse alır parayı.
Hemşire temizler, sarar yarayı.
Düşünenler unutmasın, burayı,
İliğim, kemiğim, özüm hemşire.
Gençliğinin özlemi var kanında.
İlacı var, iğnesi var yanında.
Dolaşırlar mavi melek donunda,
Kalbim, dilim, dişim, sözüm hemşire.
Sevgi, saygı hoşgörülü melekler.
Yüreğinden yüze taşar dilekler.
Hakkıdır, hayattan mutluluk bekler,
Dilim, dudaklarım, yüzüm hemşire.
Bazıları hayal ile yaşarlar.
Onun ile dağı, taşı aşarlar.
Gece, gündüz her hizmete koşarlar,
Salacam, kefenim, bezim hemşire.
Çırakman hemşire benim canımdır.
Çok çalışan, çok ezilen hanımdır.
Ben vücudum, onlar benim kanımıdır,
Köyde, kentte, il de bizim hemşire.
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JALE’YE

Jaleden sevgiler D kanalında,
İstediğin kadar alanlar için.
Ülkede dünyanın her alanında,
Kendini sevgide bulanlar için.
On kasımda üzüntüyle izledim.
O duyguyu yüreğimde gizledim.
14 yıldır bu sevgiyi özledim.
Bunları düşünüp bilenler için.
Tebessümün eksik olmaz yüzünden.
Sonsuzluğa çizgi geçer özünden.
Bir pırıltı dışa vurur gözünden,
Baharda güneşe gülenler için.
Çırakman’ım susturdular sazımız.
Kışa döndü baharımız yazımız.
Biz sizi dost bildik, geçer nazımız.
Ekranlar kıl oldum çalanlar için.
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AYRILAMAM

Dinle nasihatim tutmak istersen
İkrarın var ise yoldan ayrılma
Tanrının hikmeti Haydar’ın sırrı
Şifa arıyorsan baldan ayrılma
Öğrenmek istersen sıfatı zatı
Aynı gözle seyret bu kainatı
Adem bir varlıktır Hak’ın sureti
Onu arıyorsan kuldan ayrılma
Sakın kötü şeyi alma eline
Sahip olmak gerekiyor beline
Böyle geldi Çırakman’ın diline
Yapış bir gerçeğe erden ayrılma
389

‘‘BİR D AMLA S UYUM’’
Halk Ozan ı Hüse yin ÇIRAKMAN

ATIŞMA

Hüseyin Çırakman : Ustam bir kuş vardır, uçuyor cansız,
İliksiz, kemiksiz, derisiz, kansız.
O nasıl bir kuştur, yaşanmaz onsuz.
Ormanda mı ovada mı çölde mi
Hasan Özcan

: Evet bir kuş vardır uçuyor cansız.
İliksiz, kemiksiz, derişiz, kansız.
Onlar Türk uçağı yaşanmaz onsuz.
Orman demez, ova demez çöl demez.

Hüseyin Çırakman : Bir şehir vardır ki oynar, batılmaz.
Müsadesiz üzerinde yatılmaz.
Hızlı yürür, dumanlara katılmaz.
Irmakta mı nehirde mi gölde mi
Hasan Özcan

: O şehir bir vapur oynar, batılmaz.
Hiç biletsiz üzerinde yatılmaz.
Hızlı yürür, dumanlara katılmaz.
Irmak demez, nehir demez, göl demez.

Hüseyin Çırakman : Hüseyin Çırakman derdini deşen.
Kimlerdir yüzüstü yıkılıp, düşen.
O nasıl bir sevgi ki bize yerleşen,
Ağız demez, dudak demez, dil demez.
Hasan Özcan

: Hasan Özcan der ki derdimi deşen.
Cahildir yüzüstü, yıkılıp düşen.
Atatürk sevgisi bize yerleşen.
Ağız demez, dudak demez, dil demez.
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ATIŞMA

Hüseyin Çırakman : Sene yetmişiki, yirminci asır,
İnsanlık çok hasta, ilacı nedir
Eleştir, araştır, kimdedir kusur,
İnsanlık çok hasta ilacı nedir
Müslüm Dalkılıç :

İnsanlık kendine sahip çıkmalı
Harbi bırakmalı, sulhe bakmalı.
Birde mezhep kavgaları bitmeli.
Gerçek budur, hastalığın ilacı.

Hüseyin Çırakman : Cehaletle girmiş, nükleer harbe.
Menfaatle, çıkar vurmuştu darbe.
Ölüm ile tehtit edince zorba,
İnsanlık çok hasta, ilacı nedir
Müslüm Dalkılıç :

İnsanlık zulme karşı çıkmalı.
Talanın, vurgunun ardı bitmeli.
Cehaleti temelinden yıkmalı.
Gerçek budur, hastalığın ilacı.

Hüseyin Çırakman : Ömür boyu doğru yoldan şaşmamış.
İnsan hakkı boğazından aşmamış.
Sevenlerde imdadına koşmamış.
İnsanlık çok hasta, ilacı nedir
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Müslüm Dalkılıç :

Ömür boyu saf olmakla iş bitmez.
Çıkarcı, mazlumdan elini çekmez,
Vurguncunun davasın gütmez.
Gerçek budur, hastalığın ilacı.

Hüseyin Çırakman : Çırakman’ım şad olupta gülmemiş.
Zaman, zaman hasta olmuş, ölmemiş.
Haksızlığa tahammülü kalmamış.
İnsanlık çok hasta, ilacı nedir.
Müslüm Dalkılıç :

Önce akıl, mantık başta gelmeli.
Zenci, beyaz, siyah eşit olmalı.
Şah Müslüm insanlık hakkın almalı.
Gerçekleşir, hastalığın ilacı.
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AŞIKLAR GEÇİDİ KARIŞIK KASET-1601 1975
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Nalınada Vur (A. Mahzuni),
Yeni Değmiş Onbeşine
(R. Aslandoğan), Aşağıdan
Gelir Gülüm (A. Papur), Bir
Dünya Bir Güneş Altında
(H. Çırakman), Ders Olsun
(A. Kızıltuğ), Gelinler
Duvaksız (A. Reyhani) Her
Evin Başında (A. Hasan).
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OZANLAR-UZUN İNCE BİR YOL DVD ALBÜM ODEON
MÜZİK-2007
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YAVRU CEYLAN GİBİ-DİNLE NASİHATIMI

	
  

LALEDENMİ ALDIN-SABAHTAN UYANDIM

	
  

396

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

OZANLAR-UZUN İNCE BİR YOL
KARIŞIK KASET

	
  

	
  

	
  

BUGÜN BİZE HOŞ GELDİNİZ ERENLER-KALAN MÜZİK DVD ALBÜM 2001

	
  
DOKTOR
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   PLAK - ÖZLEYİŞ

ARADIM SENİ

	
  

“Günümüzde Kültür Bakanlığına kayıtlı 350 Ozan olduğu söyleniyor.
Bakanlık bu Ozanlarla ne derece ilgili dersiniz. Yalnızca iki Ozan bakanlıktan maaş
alabiliyor. Bazılarına da birtakım festivallerde çok az ücretler ödeniyor.
Oysaki 07.07.1993’te Bakanlar Kurulunca kabul edilen Halk Ozanları
Topluluğu kurulması kararı 3 Ağustos 1993 ve 21657 sayılı resmi gazetede
yayınlanmasına rağmen kadro yok gerekçesiyle Ozanlar Topluluğu kurulmuyor,
öbür yandan diğer müzik dallarındaki sanatçılar kadroya alınıyor. Bu çifte standartlı
ayıbı nasıl kapatırlar bilemiyorum.”

BAROK SANATEVİ 2000-ÇORUM
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BEN

Acıyı yaşayıp, tatlıyı tattım.
Neşeyle tanışıp, kederle yattım.
Sivri diken gibi gözlere battım.
Koklayıp gülümü, alan olmadı.
Sevgiye susadım, aşk ile yandım.
Bendeki olanı, uzakta sandım.
Gönül çeşmesinin suyundan kandım.
Bu gizli kaynağı bilen olmadı.
Bir ağacım altı tane dal yaptım.

Buna rağmen onurumla yaşadım.

Beynim ile yüreğime yol yaptım.

Kişiliksiz menfaati boşadım.

Bir çiçeğin öz suyundan bal yaptım.

Bana doğru atılmadı beş adım.

Bir huzur içinde gülen olmadı.

Derdimi paylaşıp, bölen olmadı.

Neler gördüm altmışdokuz yaşımda.

Atılmış ok gibi hedefe koştum.

Ne kadar dert varsa, hepsi başımda.

Dolulara dolu, boşlara boştum.

Haram yoktur ekmeğimde, aşımda.

Bahar seli gibi çağlayıp, coştum.

Eldeki sermayem yalan olmadı.

Akan gözyaşımı silen olmadı.

Sevilen de haklı, seven de haklı.

Çırakman’ım halkım ile ezildim.

İkisi de benim içimde saklı.

Sanmayın ki kendim için üzüldüm.

Bir vücut içinde karalı, aklı.

Haksızların eleğinden süzüldüm.

Bunun nedenini bulan olmadı.

Kalbim kötülükle talan olmadı.
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BİR GÜNEŞ DOĞDU

Üçü özdeşleşmiş bir Güneş doğdu,

Saygı ile, anlayışta bakışan,

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Düşünceden, düşünceye akışan,

Yurttan karanlığı zulmeti kovdu,

Ay yıldızlı bayraklara yakışan,

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk..

Kafalarda bu düşünce dolaştı.

Herkese bir gözle bakış içinde,

Her beldeye, her bucağa ulaştı.

Çağın değişimi, nakış içinde,

Yıkılmaz gücüyle dağları aştı.

Yıllardan, yıllara akış içinde,

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Bunlar geldi, geleceği görenler,

Çobanın değneği, gelinin tülü.

Bunlar geldi, halka fikir verenler,

Çiftçinin tarlası, işçinin eli.

Bunlar geldi, öz benliğe girenler,

Buğdayın başağı, bahçenin gülü.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Egemenlik milletindir, hür seçim.

Kimse bizden bunu söküp alamaz,

Seçimden çıkacak, en güzel geçim.

Sinemizde gizlenmiştir, bulamaz,

Bunlar var oldukça sevinir içim,

Bunlar birbirinden ayrı olamaz,

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Şafak böyle söker, bunlarla ışır.

Çırakman’ım benim ilgim üçünde.

Yıldız böyle parlar, bunları taşır.

Bir ucu Meçunda, bir ucu Çin’de.

Rüzgarda bunlarsız soğuktan üşür.

Her bir karış toprağımızın içinde,

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.

Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk.
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İNSAN İÇİNDE

Bugünden beş asır ilerde olsam,
Bir toplum içinde kendimi bulsam,
Çağdaş uygarlıkta yerimi bulsam,
Görürdüm insanı insan içinde.
Kendi iç dünyamdan çırpınıp uçsam,
Asırdan aşıra süzülüp geçsem,
Otursam dost ile bir dolu içsem,
Seyretsem dostumu fincan içinde.
Geri kalmış milletleri gözlesem,
Bu toprakta güzelliği özlesem,
Her milleti bir damarda gizlesem,
İlikte, kemikte bir kan içinde,
ilimle, bilimle çalışsam orda.
Gecede, gündüzde, soğukta, karda,
Yağmur olup yağsam şu güzel yurda,
Aşk olsam her şeye bir can içinde.
Dert ile ölürüm ot olup bitsem,
Dostun ocağında yanarak tütsem,
Rüzgarla insanlık iline gitsem,
Deseler Çırakman irfan içinde.
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SOR BENİM HALKIM

Yarın sana gelir oy avcıları,

Her inancı siyasete çektiler.

A’dan Z’ye hesap sor benim halkım.

Bu tohumu her tarafa ektiler.

Aman sakın yalanına inanma,

Katranın içine, şeker döktüler.

Elini belinde kor benim halkım.

Çiğneyip yutması zor benim halkım.

Size görünürler sureti haktan.

Şu siyasi ahlak her gün azıyor.

Yalanla var eder, her şeyi yoktan.

Her azdıkça derin kuyu kazıyor.

Biz o köprüleri geçmişiz çoktan,

Gazeteler çarşaf, çarşaf yazıyor,

Demesinler size kör benim halkım.

Kalmamış utanma, ar benim halkım.

Siyasiler çevresini kayırır.

Mahkeme, adalet kime bakıyor.

Halk sırtından hep onları doyurur.

Bir simit çalanın canın yakıyor.

Çoğunluğu o sürüden ayırır,

Her taşın altından çete çıkıyor,

Ne olur gerçeği gör benim halkım.

Bunlara göz yuman var benim halkım.

Barış, dostluk, demokrasi dediler.

Aç, susuz kalışın deme ki kader,

Hep bunları yukarıda yediler.

Yolsuzluk yapanı çok zengin eder.

İşte böyle aslan oldu kediler,

Mecliste koltuktan, muhtara kadar,

Bunlar çözülmeyen sır benim halkım.

Her şeyi ortaya ser benim halkım.

Dürüst insanı seç, sakın aldanma.

Çırakman aç, susuz, dürüst yaşayan,

Sonra pişman olup, üzülüp, yanma.

Demokrasiyi yüreğinde taşıyan,

Kim dedi ki size, uyu uyanma,

Şafak söktü, bizim gündür ışıyan,

Sen kendi yaranı sar benim halkım.

Gel de bu rüyayı yor benim halkım.
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SARI GÜL

Geçen sene gördüm, taze açmıştı.
Burcu, burcu kokuyordu sarı gül.
Etrafına gülücükler saçmıştı,
Gözden, öze akıyordu sarı gül.
Kim ki ondan yana dönüp bakardı.
Gök gürleyip, yıldırımlar çakardı.
Aşkla, sevgi aydınlığa çıkardı.
Âşıkları yakıyordu sarı gül.
Bak bu sene gördüm, kalbi taş olmuş.
Kimine göz, kimisine kaş olmuş,
Varıp gidip bir soysuza aş olmuş,
Üzgün, üzgün bakıyordu sarı gül.
Bilmem kimler baharını güz etmiş.
İtler basmış yaprağını iz etmiş.
Bir ipekli kumaş iken bez etmiş.
Kaderini okuyordu sarı gül.
Üzdü Çırakman’ı yüreğim gamlı.
Onda kabahat yok, sülale Şamlı.
Gözleri mermiydi, kirpiği namlu
Vurduğunu yıkıyordu sarı gül.
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EĞİL BİRAZ DAHA EĞİL

Zam sırtını kambur etmiş,

İster erkek, ister dişi,

Eğil biraz daha eğil

Herkes sevdi bu gidişi.

Yaşantın elinden gitmiş,

Nene lazım üçü, beşi.

Eğil biraz daha eğil,

Eğil biraz daha eğil,

Dik duracak zaman değil.

Dik duracak zaman değil.

Ekmek ye, peyniri kokla.

Şükür dersen sıkılmazsın,

Boyun ölçme karnı tokla.

Hücrelere tıkılmazsın,

Acını içinde sakla.

Darboğaza takılmazsın,

Eğil biraz daha eğil,

Eğil biraz daha eğil,

Dik duracak zaman değil.

Dik duracak zaman değil.

İş bulursan çalışırsın.

Sakın ha yolundan azma.

Dert buldukça bölüşürsün.

Kötülüğe kuyu kazma.

Sen her şeye alışırsın.

Birlik, beraberliği bozma.

Eğil biraz daha eğil,

Eğil biraz daha eğil,

Dik duracak zaman değil.

Dik duracak zaman değil.

Olup, biten neyin nesi.

Çırakman tavrını takın.

Çıkmaz oldu halkın sesi.

Aman kötü deme sakın.

Acep bumu demokrasi.

U harfi olmamız yakın.

Eğil biraz daha eğil,

Eğil biraz daha eğil,

Dik duracak zaman değil.

Dik duracak zaman değil.
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AŞKI ARADIM

Çocuk yaştan gençliğime gelince,
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
Düşünüp de ben kendimi bilince,
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
Güzellerin güzel bakan gözünde,
Aşıkların, ariflerin sözünde.
Canlı, cansız her nesnenin özünde.
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
Ağaçta, meyvede, yaprakta, dalda,
Arıda, petekte, kovanda, balda,
Dört kapı, kırk makam, en ince yolda.
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
Gözlerimin nuru, başımın tacı.
Kimine tatlıdır, kimine acı.
İnsanlara ölümsüzlük ilacı,
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
Çırakman aşk ile kaynadım, coştum.
Mecnun, Leyla olup dağları aştım.
Benden gelip, yine bana ulaştım.
Sevgiyi aradım, aşkı aradım.
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KURBAN OLUYUM

Kötülükle mücadele,
Edene kurban oluyum.
Aşk ile sevgi yoluna,
Gidene kurban oluyum.
Ettikçe dostun metini.
Ondan alan kuvvetini.
İnsanlığın gayretini,
Güdene kurban oluyum.
Çırakman öze yerleşen,
Arzu, istekle hürleşen,
En-el hak ile birleşen,
Bedene kurban oluyum.
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DOKUNMA

Bu nasıl adalet, bu nasıl düzen,
Halka dokun, vekiline dokunma,
Eşitsizlik, yasa bizleri üzen,
Halka dokun, vekiline dokunma.
Vurgun talan yapıp cebine atsın,

İşsizlikle acıları çeken biz,

Devletin malını hırsıza satsın,

Şehit verip, göz yaşını döken biz,

Ben vekilim diye yan gelip yatsın,

Bürokrata her gün boyun büken biz

Halka dokun, vekiline dokunma.

Halka dokun, vekiline dokunma.

Yıllar yılı bunlar böyle korunmuş,

Değişmeli oniki Eylül yasası,

Kirli, kirli beyaz beze sarınmış,

Doldu taştı vurguncunun kasası,

Bizde sandık temizlenip arınmış,

Bitmelidir halkımızın tasası,

Halka dokun vekiline dokunma.

Halka dokun, vekiline dokunma.

Gazeteciye dokun, yazara dokun,

Amire, memura dokunma sakın,

Bürütüse değil, Sezara dokun,

Susurluk diyene bir tavır takın,

Diriye, ölüye, mezara dokun,

Burada geriye kim kaldı bakın,

Halka dokun, vekiline dokunma.

Halka dokun, vekiline dokunma.

Özgürlük, eşitlik istedik hanı,

Çırakman’ım bu su bir gün durulur,

İnsan haklarını insana tanı,

Haksız olan koşa koşa yorulur,

Bu işlerin sakıncalı bu yanı,

Ancak ki sandıkta hesap sorulur,

Halka dokun, vekiline dokunma.

Halka dokun, vekiline dokunma.
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BENİ BENİ

Sarılsam boynundan, öpsem yüzünden
Acep ayıplar mı el beni beni
Yaslı mısın yaş akıyor gözünden
Çaldı bir kenara sel beni beni
Başına bağlama kınalı yazma
Salınma sevdiğim bağrımı ezme
Sakın bir kötüye düğmeler çözme
Beklesin bahçende gül beni beni
Çeşme oldum pınar oldum göl oldum
Derya oldum deniz oldum sel oldum
Senin için yana yana kül oldum
Savurur havaya yel beni beni
Kazamız Sungurlu Körkü köyünden
Beklerim bir haber güzel soyundan
Hasretim geçen nisan ayından
Bitirdi ömrümü yol beni
Güzeller sultanı başımın tacı
Gel de Çırakman’ın haline acı
Düşmüşüm derdine sensin ilacı
Eyle kapınıza kul beni beni
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PARA PARA

Halk yanında kıymetin.
Ne çok senin para, para.
Hem silahın, hem atın var.
Geziyorsun yara, yara.
Seni hep zenginler alır.
Hırsızlarda arar bulur.
Kaybedenler sersem olur.
Kafasına vura vura.
Şimdi başa güreşirsin,
Elden ele dolaşırsın.
Zenginlere ulaşırsın,
Demir kasa sora, sora.
Çırakman ah çekip soldun.
Yoksullukla bağrın yoldun,
Sen dünyada hakim oldun,
Her kafa dura, dura.
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NE DER ATATÜRK

Biz uyurken neler girmiş vatana

Yanlış plan doğru yoldan azmaz mı

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Hiç bir kalem gerçekleri yazmaz mı

Aç kalıp da böbreğini satana

Devrimleri saptırana kızmaz mı

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Çirkin politika adam kayırdı

Yirmiyedi Mayıs bir devrim oldu

Bir bütünü parçalayıp ayırdı

İyi oldu amma oldu da ne oldu?

Televizyon ekranından duyurdu

O eski sabıklar yeniden geldi

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Biri şeriatı kurmak istedi

Yakında görmüştük oniki Mart’ı

Biri solu kökten vurmak istedi

Daha fazlalaştı eksiden artı

Biri Vaşingtonda durmak istedi

Halk yükünü çekmez bu yanlış tartı

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Birbirini kırmaya silah yağladı

Perde arkasında ele uyuldu

Vur dediler ana,baba ağladı

Bilinçli bilinçsiz cana kıyıldı

Ekonomi İmf’ye bağladı

12 Eylül’e gerek duyuldu

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Hani nerde bağımsızlık savaşı

Altında kalkılmaz borç para aldık

Emperyalizme kaldırdık başı

Yüzmeyi bilmeden denize daldık

Sonra karıştırdık kuruyu yaşı

Yanlış düşünceyle geride kaldık

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Arap harfi ile kitap yazan var

Çırakman’ım eğer barış gelirse

Kafasında takke ile gezen var

Özgürlükçü demokrasi olursa

Sömürerek şu halkımı ezen var

Herkes yurtta aradığını bulursa

Acep hayatta olsa ne der Atatürk

Acep hayatta olsa ne der Atatürk
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SAHİPSİZ ARIYA DÖNDÜK

Aşıklar halkın bülbülü,
Güllere biz hasiret kaldık.
Cemiyet yok, tanıtmaya,
Dillere hasiret kaldık.
Aşk içimiz yakmaz oldu.
Kimse bize bakmaz oldu.
Çok bekledik akmaz oldu,
Sellere hasiret kaldık.
Çırakman’ım yağsız söndük,
Yavaş yavaş indik, indik,
Sahipsiz arıya döndük,
Ballara hasiret kaldık.
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YARALIYORLAR

Namussuzlar dalmış Halkın içine
Her biri bir yandan yaralıyorlar
Kişi onurunu insan hakkını
Bir kaplan misali paralıyorlar.
Lanet oku değdi insan bağrına
Gelen yok giden yok imdat çağrına
Nicesi bir lokma ekmek uğruna
Temiz vicdanını kiralıyorlar.
Pas tutmuş ses vermez fikirde zincir
Çağ dışı şeyleri duyarsa incir
Mantıksız ne hoşu alınca sancır
Birazcık perdeyi aralıyorlar.
Menfaat gemisi derine daldı
Altından delindi suyunu aldı
Bunlarda şerefin bir adı kaldı
Sevginin yüzünü karalıyorlar.
Görenler diyor ki bunlara noldu
İnsanlar gıdasız, güzeller soldu
Sağlık ticaretin metahı oldu
Yoksullar derdini sıralıyorlar.
Çırakman ah ile çarpıyor yürek
Avare kalmıyor kazmayla kürek
İnsana insanca yaşamak gerek
Hayat çemberleri daralıyorlar.
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BİR GÜZEL

Yıllar önce, gül yüzünü görmüştüm.
Çağlıyordu bizim ilde bir güzel.
Anadan, babadan, yardan ayrılmış,
Ağlıyordu bizim ilde bir güzel.
Yavrusunu basmış gider bağrına,
Yaralanmış, kulak vermez çağrına.
Karaları ar, namusun uğruna,
Bağlıyordu bizim ilde bir güzel.
Yıkmışlardı, damlarının direğin,
Yiyememiş baklavasın, böreğin.
Dertli Çırakman’ın yufka yüreğin,
Dağlıyordu bizim ilde bir güzel.
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BU PERDENİN ARDINDA

Canbaş sahnesinde perde gerildi,
Neler gizli bu perdenin ardında.
Acep kime, hangi oyun verildi,
Neler gizli bu perdenin ardında.
Böyle oyun olmaz olsun inşallah,
Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.
Çok geçmeden, kukla oyun başladı.
Aktör geldi, seyirciyi haşladı.
Oyuncular birbirini suçladı,

Kara düşüncenin gölgesi geldi,

Neler gizli bu perdenin ardında.

Dışardan uzandı bu nasıl eldi,

Böyle oyun olmaz olsun inşallah,

Bembeyaz mermeri ortadan deldi,

Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.

Neler gizli bu perdenin ardında.
Böyle oyun olmaz olsun inşallah,

Biraz aralandı, birinci perde.

Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.

Herkes soruyordu, beklenen nerde.
Geçiş arıyorlar aynalı dörde,

Dört aktör alışık eski oyuna.

Neler gizli bu perdenin ardında.

Oyun için tekrar gene soyuna.

Böyle oyun olmaz olsun inşallah,

Aynı şeyi düşünürler boyuna.

Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.

Böyle oyun olmaz olsun inşallah,
Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.

Korkmuştu seyirci, suskunmu suskun.
Gerilmiş kaşları, suratlar askın.

Çırakman’ım siyah perde yırtılsa,

Loş bir karanlıkta, havası baskın,

Seyirciler beklemeden kurtulsa,

Neler gizli bu perdenin ardında.

Demokrasi vicdan ile tartılsa,

Böyle oyun olmaz olsun inşallah,

İyi oyun sergilenir inşallah,

Seyirciden çıt çıkmıyor Maşallah.

Dostlarımız görüp dese Maşallah.
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BURDA

Haksızlık, sömürü, yalanla, hile,
Sabırlı olmayan del olur burda.
Kavga, nizah, şehvet, cehalet bile,
Puşt ile pezevenk velolur burda.
Kimi hoş karşılar kendi kendini

Memleketi ceplehere böldüler.

Batsada çıkarmaz, öyle dikeni.

Dört ortakla iktidara geldiler.

Kimseye dost deme aldatır seni,

Nice garip, koç yiğitler öldüler,

Katmerli gül ağacı çal olur burda.

Sade göze balan, sol olur burda.

Fabrika yerine bir taş dikilir.

İlimle, bilemle yarış etmedik.

Tören biter, hemen geri sökülür.

Geri kaldık, ileriye gitmedik.

Devlet kasasından peşkeş çekilir,

Daha dışarıya ihraç etmedik,

Hep ite, köpeğe yal olur burda.

Halka kazık atan bol olur burada.

Borçlu derler, anasından doğana.

Çırakman’ım seçim günü atarlar.

Bir kısmımız muhtaç iken soğana.

Sağı sola, solu sağa katarlar.

Arıcı var, arı sokmaz kovana,

Mecliste birbirine çatarlar,

Su ile şekerden bal olur burda.

Hemen kervan geçer, yol olur burada.
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NE MUTLU

Şu milletin yüreğinde yarayı,
Azdırmadan sarabilsek ne mutlu.
Çağdaş uygarlığın o düzeyine,
Geç kalmadan varabilsek ne mutlu.
Biz her zaman izindeyiz Atanın.
Bütünlüğünü savunuruz vatanın.
Haksızlıkla haram lokma yutanın,
Hesabını sorabilsek ne mutlu.
Kimi huri sever kimi periyi,
Tekrar eder binüçyüz yıl geriyi.
Gözümüze çöp batmadan ileriyi,
Hep beraber görebilsek, ne mutlu.
Kimi düşmüş memleketin kastına,
El uzatır dışa bağlı dostuna.
İnsan hakkı özgürlüğün üstüne,
Sarsılmadan durabilsek ne mutlu.
Getirsek memleketin neşesin,
Mutlu edip dört bir yanın köşesin.
Çırakman’ım cehaletin şişesin,
Taşa çalıp kırabilsek ne mutlu.
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ACABA
Topraktan mı bitti, gökten mi yağdı.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
Yollar engebeli, aşılmaz dağlı.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
Göçebe kuşların biri getirmez.
Bağ ve bahçeler ki onu bitirmez.
İnsan mantığına biri oturmaz.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
Mektup ile zarfa koyup atılmaz.
Rüzgar ile geldi desek tutulmaz.
Rüya ile yalan olur yutulmaz.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
Bu yönde çalışmış altın akçesi.
İçi kanla dolu kirli bohçası.
Fikiri susturan demir parçası.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
Yumurtadan çıkmaz, ağaçtan bitmez.
Böyle gelmiş amma böylece gitmez.
Kendi gelmiş desek hiç kimse yutmaz.
Bu silahla: nasıl-gelmiş acaba.
Çırakman gerçeği kim sezecek ki.
Yılanın başını kim ezecek ki.
Çağın bilmecesi kim çözecek ki.
Bu silahlar nasıl gelmiş acaba.
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SAVCI BEY

Suçlu, suçsuz tuttuğunu içeri,
Döve, söve atıyorlar savcı bey.
İki oğlum iftiraya uğradı,
Bir senedir yatıyorlar savcı bey.
Bunlar hiç kimsenin canın yakmadı,

Gerçekleri söyler ozanın dili.

Hiç kimseye kötü gözle bakmadı,

Fakir, fukaranın kırıldı beli.

Tutuklular mahkemeye çıkmadı,

Hakkı karınca iken, koskoca fili,

Ah dedikçe bitiyorlar savcı bey.

Lokma diye yutuyorlar savcı bey.

Bu halkı kırdıran, büyük liderler.

Anlatsam geride kalışımızdan,

Halk önünde yanlış yola giderler.

Dışardan borç para alışımızdan,

Kin ve nefret sürüsünü güderler,

Çağdaş düşünceli oluşumuzdan,

Her gün yalan satıyorlar savcı bey.

Bize çamur atıyorlar savcı bey.

Yürekten bağlıyım, Cumhuriyete.

Haklının derisi yüzülür imiş,

Evdeki çocuğum hasiret ete.

Vicdanlı insanlar üzülür imiş,

Asla dost diyemem sömrücü ite,

Doğru söyleyen ezilir imiş,

Bize kazık atıyorlar savcı bey.

Çırakman’a çatıyorlar savcı bey.
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OLAMAM Kİ

Tiken gibi battım dönük yüzlere,
Kör gözün üstüne kaş olamam ki.
Dilleriyle taş attılar bizlere,
Yüreksiz insanda baş olamam ki.
Çalım satıp onlar beni horlasın.
Ne kazanır cehalete zorlasın.
Madeni teneke üç gün parlasın,
Elbette onlara eş olamam ki.
Pişmeden kendini koydular kaba
Danesiz samanı savursun yaba
Merhaba diyene benden merhaba
Soğuk yüz taşıyıp kış olamam ki
Ellerinde üç beş kuruş parası
Sıkı fıkı dostlar iyi arası
Amma bizce malum yüzü karası
Ben ite köpeğe aş olamam ki
Çırakman’ım bulamadım dostumu
Döğün, söğün yüzün benim postumu
Toprak oldum çiğnen benim üstümü
Hakkı ben yarattım taş olamam ki
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GELEN VAR
Nasıl söylemeyim halkın derdini.
Yalan değil gerçekçiyiz bilen var.
Haklı işi haksız oldu fakirin.
Ağlayıp da gözyaşını silen var.
Eşeğin sırtına salaca kurmuş.,
Bin kere şükretmiş bıyığın burmuş.
İlacı iğneyi düşünde görmüş.
Hastane kapısında ölen var.
Yaşamaktan nasibini almamış.
İnsan gibi şad olup da gülmemiş.
Bu iş neden böyle olur bilmemiş.
Kader deyip saçlarını yolan var.
Aynı insan gibi bir kara kaşlı.
Çalışmaz, yer, içer ekmekli, aşlı.
Lakin görünüşte yumuşak başlı.
Halk içine zehir kusan yılan var.
Çırakman alnımız ak eylemiye,
İnsanın ömrünü çok eylemiye,
Zehirli yılanı yok eylemiye,
Kazma, kürek, beli almış gelen var.
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ANADOLUM UYANSA

Olup bitenleri kendi gözüyle
Görür idi Anadolu’m uyansa
Haksıza dur deyip haklıya değer
Verir idi Anadolu’m uyansa
Perişan olurdu halkı uyutan
Fakir fukaranın hakkını yutan
Güllük gülüstanlık şu güzel vatan.
Olur idi Anadolu’m uyansa
Gelişir ülkenin kalkınma hızı
Vurgunun talanın çözülür buzu
Hep birlikte halkı soyan hırsızı
Bulur idi Anadolu’m uyansa
Halk sırtından dolan sömürü küpü
Zehirle zembelek içinde hepi
Yalanın dolanın tezgahta ipi
Çürür idi Anadolu’m uyansa
Çırakman’ım uyutanın kastına
Çakallar büründü kuzu postuna
Haksızlığın cehaletin üstüne
Yürür idi Anadolu’m uyansa
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BİLENİMİZ VAR
Halka hikayeli türkü söylenir,
Kimi ıslık çalar, kimi eğlenir.
Kimi alkış tutar, kimi neylenir,
Kuyruğu kınalı yalanımız var.
Aşıklığın geleneği buyumuş.
Hikaye, masalla çocuk uyumuş.
Bu çağlayan, bir bulanık suyumuş.
Daha berrak deyip, dalanımız var.
Metdahlıklar cazgırlığa katılmış.
Bir ustanın eli ile yutulmuş.
Gerçeklerin üzerine yatılmış.
Bunun nedenini bilenimiz var.
Sürdürmeli geleneğin varını.
Düşünmeli geleceği, yarını.
Bitti, tükendi mi halkın sorunu,
Bugün bu hallere gülenimiz var.
Çırakman’ım gerçek buna üzülmüş.
Dürüst olan her devirde ezilmiş.
Nesimî’nin derileri yüzülmüş,
Doğruyu söyleyip, ölenimiz var.
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“Yönetici durumunda olanların dürüst, insan haklarına saygılı, eşitlikten
yana bir tutum içerisinde olmaları gerekir. Ancak bu taktirde insanların güvenini
kazanır, saygınlığı artar. Kanun önünde herkes eşittir, ama uygulamanın böyle
olmadığını, gazeteler her gün çarşaf, çarşaf yazarsa, halk da bu durumu görür ve
yaşarsa, birlikten, beraberlikten, eşitlikten söz etmek sadece sözde kalır. Bu durumda
ülkenin insanlarına yazık olmaz mı.
Örneğin, kirli siyaset inanca karışırsa, milletvekilliği dokunulmazlığı olursa,
memurlara dokunulamazsa, askeri cuntanın eseri bir anayasa ile halk yönetilirse,
bazı tarikat şeyhleri din bu diye halka yanlışları öğretirse, her türlü inançtan çıkar
sağlanırsa; halkın mutluluğu ve özgürce yaşama olanağı olabilir mi.
Böyle bir ortamda tüm namusluların, namussuzlardan daha iyi yaşadığını
kim söyleyebilir.”

ABC MATBASI 2002-ANKARA
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MEMLEKET AHVALİ

Ne yaparsanız yapın utanmayan utanmaz

Ancak hayalde kaldı sosyal devlet yapısı

Afrika’nın filleri hortumcular usanmaz

Fak fuktan yardım için mahşer yeri kapısı

Rüşvet, irtikap varken bunların canı yanmaz.

Sağlam güvence ister insanların hepisi.

Halk kemerini sıksın, yukarıdan buyruk var

Aç ölmemeleri için yukarıdan buyruk var

Ekmek almak içindir, uzun uzun kuyruk var.

Nerde yardım yapılsa, orda uzun kuyruk var.

Bağımsız ve özgürce yaşamak hayal oldu

Yaşlılar serbest kartla otobüse biniyor

Aldatılan şu halkın beyni yalanla doldu

Cep delik, cüzdanı boş geri eve dönüyor

Bağ bizim, bahçe bizim içinde güller soldu.

Bu nasıl yaşamadır hayat böyle sönüyor.

Bir türlü temizlenmez, içlerinde ayrık var

Sosyal yardım için başkanlardan buyruk var

Hasta bekler acilde, burda bile kuyruk var.

Emekliler maaşında can alıcı kuyruk var.

Tasarruf tedbirleri, aç kalıp oruç tutun

On bin dolar gelince yirmi milyonlar çıktı

Akşamları bir zeytin çekirdeğiyle yutun

Bu hükümet krizde, herkes canından bıktı

Çocuklar açız derse ninnilerle uyutun.

Halkın kabı boşaldı musluk zengine aktı.

Emir İMF’dendir, başbakan’dan buyruk var

Vergi ile zam için bakanlardan buyruk var

Tane tane hap alın, reçetede kuyruk var.

Bürokrasi iş yapmaz, her tarafta kuyruk var.

işyerleri kapanıp aşevleri açıldı

Çırakman’ım gereklidir psikolog bir doktur

Harici krediler tohum gibi saçıldı

Biraz daha gecikse artık çaresi yoktur

Bankalar boşaldıkça masraftan kaçıldı.

Bizimkilerinin hastası sağlamdan çoktur.

Şu dünya bankasından Derviş beye buyruk var

Kırmızı telefonla Vaşingtondan buyruk var

O buyruğa uymak için bakanlardan kuyruk var.

Gövde yerde yatıyor, titireyen kuyruk var.
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AŞIK REYHANi
Selamlar, saygılar canım Reyhani
Erzurum’dan Ankara’ya ar gönder.
Hayat çok pahalı, yürek yakıyor
Palandöken dağlarından kar gönder.
Birisi var ekranlarda poz verir

Çıkarlar hırs ile kalktı, atakta

Kredi alır, yabancıya koz verir

Dürüstler sıkıştı kaldı batakta

Dışarıdan tavuk alsa kaz verir

İnsanlık çok hasta düştü, yatakta

Kongreden birkaç satır var gönder.

Bilenlerden şifasını sor gönder.

Erzurum’da Atatürk’ün izi var

Sürüp geldi Maviye’nın hilesi

Ülkemizde yabancının gözü var

Bugün bile başımızın belası

Atatürk’ün bağımsızlık sözü var

Boş kalamaz insanlığın kalesi

Onu yazıp, muşambaya sar gönder.

Bizim için Mansur ile dar gönder.

Kanallarda Vaşingtonsuz filim yok

Çırakman ah çekip feryat etmesin

Ne eğitim, kültür, ne de bilim yok

Haklının emeği boşa gitmesin

Sazım var, sözüm var, sanki elim yok

İnsanı insandan ayırt etmesin

Sen oradan folklor ile bar gönder.

Çok acele, insanlığa yar gönder
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NEŞET
Arap kültürüyle yoğrulan maya
Türkçeyi içine almadı Neşet.
Hakk’ı gidip uzaklarda arayan
Kendi benliğine dalmadı Neşet.
Çok taviz verildi oy hatırına
Tanrının gölgesi soy hatırına
Karga bülbül oldu toy hatırına
Sanatın değeri kalmadı Neşet.
Bin yıldır zalime demedik aman
Kimimiz saz çaldık, kimimiz keman
Barış dedik, sevgi dedik her zaman
Olmadı, olmadı, olmadı Neşet.
Bazıları insanlığın unutmuş
Şu halkın sırtından yükünü tutmuş
İnsan haklarını büsbütün yutmuş
Yine de midesi dolmadı Neşet.
Sözümüzle her gönüle yol yaptık
Sazımızla her çiçekten bal yaptık
Öğüt ile nasihati bol yaptık
Haklar sahibini bulmadı Neşet.
Çırakman’ım, dalıverdim özüme
Bütün varlık Hak göründü gözüme
Dürüst olan gücenmesin sözüme
İnsanlık çok hasta, ölmedi Neşet.
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DÜNYA BARIŞI

Yıllar yılı sürüp giden kavgalar
İnancın İnanca uymadığından.
Haksız, kuduz gibi haklıyı dalar
O da insanlığı duymadığından.
Ortaya sürmüşler mezhebi, dini
Taraflar birbirine bağlamış kini
Cehalet yüzünden akıtmış kanı
Rabbül Alemini saymadığından.
Süfyanın soyundan bir nifak çıkmış
Binbir hile ile hasmını yıkmış
Böyle davalardan insanlık bıkmış
Gözü saltanata doymadığından.
Çırakman’ım, dünya ister barışı
Âlimler füzeyle yaptı yarışı
Vietnam’ın birbirine girişi
Milletler ona el koymadığından.
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EFENDİM
Kanlı olan, şişe şişe kan versin,
Çok emdiler, kan kalamaz efendim.
İnsan olan insanlığa yön versin,
Yemez, içmez can olamaz efendim.
Sanatçıyım, sanatıma anayım.
Şu halkımın mutluluğu onayım.
İnsan hakkı özgürlükten yanayım,
Diyorlar ki yan olamaz efendim.
Niçin ülkemizden kötülük gitmez,
Vurgunlar, talanlar, yolsuzluk bitmez,
Mademki kardeşlik, kardeşe etmez,
Yalan ile şan olamaz efendim.
İşlenmiyor Atatürk’ün ilkesi.
Kaderde, kıvançta bütün ülkesi,
Neden, niçin düşündürür herkesi,
Göstermelik an olamaz efendim.
Müşteriye iyi bakmazsa hancı,
Elbette çoğalır giderek sancı,
İşçinin memurun aylık kazancı,
Bir kediye çan olamaz efendim.
Çırakman acıdan duygulular var,
Yakın gelecekten, kaygılılar var,
Makam hatırına saygılılar var,
Her an böyle şan olamaz efendim.
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YARALAMA DOST BENİ

Dertliyim derdime derman ararken,
Ne olursun, yaralama dost beni.
Gelenden geçenden şifa sorarken,
Ne olursun, yaralama dost beni.
İniliyom sazımdaki tel gibi.
Gözüm yaşı akıp gider sel gibi.
Sende bana sitem etme el gibi.
Ne olursun, yaralama dost beni.
Hep senin aşkınla sararıp soldum.
Sen Leyla değilsin, ben Mecnun oldum.
Zaten yaralıyım dert ile doldum.
Ne olursun, yaralama dost beni.
Çırakman’ım dediklerim olmadı.
Garip gönül aradığın bulmadı.
Daha dayanacak halim kalmadı.
Ne olursun, yaralama dost beni.
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EYLEME
Haysiyetin kişiliğin üstüne,

Çalışarak iz bırakır kalana,

Sünger çekip yatanlardan eyleme,

Yayılır şöhreti geniş alana.

Çıkarını insanlığın kastına,

Onurlu, faydalı insan olana,

Çivileyip tutanlardan eyleme.

Gidip, gelip çatanlardan eyleme.

Çal aşık sazını gönül telinden,

Kendin bulur aynalara bakıp da,

Kişi çeker imiş kendi dilinden.

Havaya, cıvaya türkü yakıp da,

Lokmasını fukaranın elinden.

Televizyon ekranına çıkıp da,

Çalıp, çalıp yutanlardan eyleme.

Guguk diye ötenlerden eyleme.

Tuz var ağlayanın gözü yaşında.

Psikolog teşhis koyar şaşkına,

Düşse iz bırakır sabır taşında.

Bir set çeker böyle akan taşkına,

Kadeh tokuşturup, masa başında,

İçki kumar bataklığın aşkına,

Yükseklerden atanlardan eyleme.

Yanıp, yanıp tütenlerden eyleme.

Durmadan konuşup papağan gibi,

Çırakman aziz bil insan canını,

Böylesi destinin deliktir dibi,

Ara bul bırakma gerçek yanını,

Dolanır boynuna elinde ipi,

Uşak olup namusunu, şanını,

Mala hile katanlardan eyleme.

Zevki için satanlardan eyleme.
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KALP DEĞİL Kİ TAŞ
Bir niyaz istedim bal dudağından,
Kalp değil ki, taş yaratmış yaratan.
Niçin ayrı düştün gönül bağından,
Düşüncesiz baş yaratmış yaratan.
Aşkla sevgi erememiş özüne.
Cehaleti perde olmuş gözüne.
Gönül bakma dedim onun yüzüne.
Yüreğini boş yaratmış yaratan.
Seviyom diyene inanır, kanar.
Aldanır, zavallı derdine yanar.
Her gün serçe gibi kırk dala konar.
Bir acayip kuş yaratmış yaratan.
Aşığım, aşk için veririm canı.
Bu yolda aramam şöhreti, şanı.
Aldanmışım melek sandım şeytanı,
Bir yobaza eş yaratmış yaratan.
Çırakman gülleri sararıp solmuş.
Sevginin yerine kötülük dolmuş.
Ellere ilk bahar, yaz ayı olmuş.
Benim için, kış yaratmış yaratan.
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YOK DEDİ GİTTİ

Bir niyaz istedim, bal dudağından,
Kaldırdı başını, yok dedi gitti.
Dedim, beni yaraladın neyinen,
Kaşlarım yay, kirpik ok dedi gitti.
Eksik olmaz dedim, güzellerde naz.
Yüzlerin gül gonca, dudağın kiraz.
Hakkın kendisine, insana niyaz,
Öyle şeye karnım tok dedi gitti.
Çırakman’ım başın öne eğince,
Kumral saçı, kaşlarına değince,
Sordum; hiç sevdiğin var mı, deyince,
Çevirdi yüzünü, çok dedi gitti.
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ÜZÜLDÜM
Yol, erkan, tarikat yolsuz elinde,

İnançlar uğruna kavga bitmeli.

Miras gibi kalışına üzüldüm.

İnsan fazileti bize yetmeli.

Bir kaç tane gözü açık, cambazın,

İnsan gelip, yine insan gitmeli.

Alevici oluşuna üzüldüm.

İnsanlığı bölüşüne üzüldüm.

İnanç gelmiş, mezheplere dayalı.

Koyun sürüsünün önünde keçi.

İçi başka, dışı başka boyalı.

Kayaya tırmanır, doludur içi.

Yıllar oldu, biz bunlara doyalı,

Düzlüğe çıkarmaz arkada göçü,

Bize bakıp, gülüşüne üzüldüm.

Birden öne gelişine üzüldüm.

Bir ışık tutarsak geçmişe, düne,

İnanç siyasete alet oluyor.

Her şey aksıyarak, gelmiş bugüne.

Oluyor ki, boş keseler doluyor.

Sevgi varken akış nefrete, kine,

Yalan, hile hepsi halkı buluyor,

Yüreklere doluşuna üzüldüm.

Kandırıp da alışına üzüldüm.

İnilemiş ozanların telleri.

Çırakman’ın Hak’tan gelmek yetmez mi.

Halk söylemiş, Hak söylemiş dilleri.

Arayıp kendini bulmak yetmez mi.

Yıllar yılı hakikatin gülleri,

Varlıkta, birlikte olmak yetmez mi.

Açılmadan, soluşuna üzüldüm.

Hayal ile doluşuna üzüldüm.
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BİR GÜZELİN YÜZÜNE
Seyreyledim bir güzelin yüzüne,
Görünen sen, gösteren sen, gören sen.
Derinine, her nesnenin özüne,
Gir diyen sen, girdiren sen, giren sen.
Aşk istedin, et kemiğe büründün.
Niçin bana bir cahilden göründün.
Beni böyle süründürdün, süründün,
Sür diyen sen, sürünen sen, süren sen.
Sen bilirsin Âşıkların halinden.
Güzellerin güzel, tatlı dilinden,
Güzellerin bahçesinden, gülünden,
Der diyen sen, derdiren sen, deren sen.
Senin güzelliğin ezel ezeli.
Sende mevcut güzelliğin güzeli.
Sev demişsin, sar demişsin güzeli,
Sev diyen sen, sar diyen sen, saran sen.
Çırakman’ın öz canından özlendin.
Tabiatta her nesnede gözlendin,
İnsanları çok mu sevdin gizlendin,
Sor diyen sen, sorduran sen, soran sen.
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BAKAN BEY

Hayat gemim yaralandı, su aldı,
Günden güne batıyorum, bakan bey.
Bir göz kelik yaptım, tam yirmi yıldır,
Korka korka yatıyorum bakan bey.
Bir dost yok ki, derdimizi açacak,
Çoluk çocuk yanlarına kaçacak,
Her gün başımıza uçtu uçacak,
Evde nöbet tutuyorum bakan bey.
Hep bütün kazancım, iki göz kelik.
Penceresi eski, duvarı delik.
Birde adım halk ozanı üstelik,
Bazı göze batıyorum bakan bey.
Halk ozanı geleneğini getirdim,
Ben ömrümü bu uğurda bitirdim.
Halktan aldığımı, halka götürdüm,
Emeğimi satıyorum bakan bey.
Kader denizine dalmış olanı,
Yaşamı şükre salmış olanı,
Böylece geride kalmış olanı,
Devrimlere katıyorum bakan bey.
Çırakman sazını halka çalana.
Fakiri aldatıp, hakkın alana.
Halkı sömürerek zengin olana,
Görevimdir, çatıyorum bakan bey.
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BİZİM İTLER
Dedilerle, kodularla, yalanla,
Bizim itler beni yaraladılar.
Uydurukla, sapkınlıkla, planla,
Bizim itler beni yaraladılar.
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Hep uslu görünüp, fitne olanlar.

Bekledim insafa gelemediler.

Küçüklenip birkaç kemik alanlar.

Ağzından salyayı silemediler.

Onun, bunun çöplüğünde kalanlar,

Ozan olduğumu bilemediler.

Bizim itler beni yaraladılar.

Bizim itler beni yaraladılar.

Kokmuşluğun sürüsünü güdenler.

Alanlara name çıktı telimden.

Oşt deyince başın alıp gidenler.

Dürüst olan incinmedi dilimden.

Beni sefalete mahkum edenler,

Ekmeğimi kapıştılar elimden.

Bizim itler beni yaraladılar.

Bizim itler beni yaraladılar.

Gece, gündüz avcılarla avlayan.

Çırakman’ım ben kendimi bilirim.

Garipleri, mazlumları tavlayan.

İnsanlığa koşa, koşa gelirim.

Namusluya çıt demeden havlayan.

Aç ölsem de şerefimle ölürüm.

Bizim itler beni yaraladılar.

Bizim itler beni yaraladılar.
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KAFA KİRLİ EL KİRLİ
Hep güçlü olanlar suyun başında,
Kaynak kirli, çeşme kirli, göl kirli.
Her mevsimde, baharında kışında,
Dere kirli, tepe kirli, sel kirli.
Sıfırlara düştü siyasi ahlak
Göre biliyorsan gözünü aç bak
Alınmaz olduysa rüşvetsiz bir hak
Vicdan kirli, kalem kirli, kol kirli.
Nasıl gerçekleşmiş hayaller, düşler,
Her zaman bunların lehine işler,
Niçin aydınlanmaz karanlık güçler,
Dosya kirli, evrak kirli el kirli.
Ülkemizde dürüst insan yok değil.
İyi ama kirli kadar çok değil.
İhsan hakkı yenilecek hak değil,
Ağız kirli, dudak kirli, dil kirli.
Hırsızlar hırsızdan hesap sorar mı,
Sorsa bile gerçekleri arar mı.
Halk buna inanıp kafa yorar mı.
Hesap kirli, para kirli, mal kirli.

Deterjan getirsek yıldızdan Aydan,
Okyanusu aktarsalar uzaydan,
Yıkansalar geçmez bu kötü huydan,
Ayak kirli bacak kirli, bel kirli.
Hayali ihracat, ilksanla iski.
Birbirine karıştı yeniyle eski.
Bunları yaptıran şampanya, viski
Yatak kirli, çarşaf kirli, çul kirli.
Temiz toplum için temiz yürekler.
Hakimden halkımız hükmünü bekler.
Üç ayaklı sehpa diksin direkler
Kazanç kirli, yaşam kirli, öl kirli.
Bekle Çırakman’ım kim kimi aklar.
Kılıflar içinde minare saklar,
Varsa hak adalet alınır haklar,
Takım kirli, arma kirli, yol kirli.
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PUL GÖRÜNMÜŞLER
Aşıklar, sadıklar, bağrı yanıklar,
Cahilin gözüne hor görünmüşler.
Edipler, şairler, gerçek yazarlar,
Haksıza çamurlu yol görünmüşler.
Nicesine kötülükler işlenmiş.
Kimisi asılmış, kimi taşlanmış.
Meyvelerı insan için aşlanmış.
Yobazlara kuru dal görünmüşler.
Çıkmış gönül yaylasını gözlemiş.
Seyir edip, geleceği özlemiş.
Dertlerini sinesinde gizlemiş,
Mecnuna, Leylaya çöl görünmüşler.
Çırakman’ım bugün bile gülen yok.
Gerçekçiden huzur ile ölen yok.
Atom çağı kıymetini bilen yok.
Yirminci aşıra pul görünmüşler.
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Cumhuriyetin 75.nci Yılı Destanı
BİZ

Yetmişbeşinci yıl Cumhuriyetin,
Bunun önemini bilmeliyiz biz.
Egemenlik halkın, başkent Ankara,
Kökleri derine salmalıyız biz.
Bağımsızlığı, özgürlüğü getirdik.

Kendi Vatanımız, kendi Yurdumuz.

Kula kulluk dönemini bitirdik.

Kendi sorunumuz, kendi derdimiz.

Ham insanı olgun edip, yetirdik,

Yabancı değildir tek bir ferdimiz,

El ele, el Hak’ka olmalıyız biz.

Bu minval üzere kalmalıyız biz.

Ankara’da yeni meclis açıldı.

Barajlar, köprüler, yollar açıldı.

Bir dönemden, bir döneme geçildi.

Yobazlıkla, bağnazlıktan kaçıldı.

Kadını, erkeği seçti, seçildi,

Sevenden, sevene kollar açıldı,

Sözlerinde sadık kalmalıyız biz.

Taassup zırhını delmeliyiz biz.

Modern binalarla, imar planı.

Kirli siyasetten arındırmalı.

Kaçak yapılaşma, eski kalanı.

İnsan haklarına büründürmeli.

Hep sevip, sayarız dürüst olanı.

Uygarlık yüzünü göründürmeli,

Kalpten kötülüğü silmeliyiz biz.

Birlikte yaşayıp, ölmeliyiz biz.

Büyük Atatürk’tür halkın önderi.

Düşünceyle bilim, teknik gelişti.

Hedef çağdaşlıktır gitmeyiz geri.

İnsanlar üretti, insan bölüştü.

Bu yoldan dönemez sözünün eri,

Cumhuriyet yararına çalıştı,

Birlikte şad olup, gülmeliyiz biz.

Çağın kapısını çalmalıyız biz.

Caddeler, sokaklar, yollar gelişti.

Çırakman’ım kanımızdan kan verdik.

Ağaçlar, yapraklar, dallar gelişti.

Bir Ulusuz şanımızdan, şan verdik.

Arılar, çiçekler, ballar gelişti,

Biz doğurduk, canımızdan can verdik

Biraz kendimize gelmeliyiz biz.

Kendimizi onda bulmalıyız biz.
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DİKENİN İŞİ

Gülü korumaktır, dikenin işi,
Kondurmaz bülbülü, gül kurur gider.
Onun aşkı ile figana başlar,
Öter, ağzındaki dil kurur gider.
Mecnun gidip, geyiklere eş olmuş,
Leyla ona hayal olmuş, düş olmuş,
Gözyaşları ekmeğine aş olmuş,
Hep onun yanından çöl kurur gider.
İnsan mıdır, gerçek aşkı bilmeyen,
Aşıkmıdır, yar yoluna ölmeyen.
Çırakman’ım ağlayıp da gülmeyen,
Akmazsa gözyaşım, göl kurur gider.
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SEVERİM
İnsanlarda arı, duru sevgiyi,
Yüreğinde taşıyanı severim.
Onu kendi benliğine sindirip,
Onun ile yaşayanı severim.
Bu temiz duyguya içten inanıp,
Beklenen sonucu ümitle anıp,
Aşkın ataşına severek yanıp,
Karanlıkta ışıyanı severim.
Bir sevgi peşinde hayalda düşte.
Onunla konuşur çalışsa işte.
Yolunu beklerken yağmurda kışta,
Soğuklardan üşüyeni severim.
Çırakman sevgisiz ötmezdi sazın,
Şimdi kışa döndü baharın, yazın.
Şu sevmeyi yasak eden yobazın,
Suratına işiyeni severim.
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VAR EYLEDİK BİZ

İzmir’in işgali zulmete boğdu,
Kuvayi Milliye buradan doğdu.
Hasan Tahsin gibi düşünen çoğdu,
Vatanı, Milleti bir eyledik biz.
Dernekler kuruldu, hızlı çalıştı.

Beraber başladık, beraber durduk.

Ulus için güçlüklere alıştı.

Beraber kaldırdık, beraber vurduk.

Gizli, gizli toplantıda buluştu,

Laik Cumhuriyet biz böyle kurduk,

Herkesin fikrini hür eyledik biz.

Hilafet zincirin kır eyledik biz.

Amasya Tamimi bir temel taşı,

Ankara’da yeni Meclis kuruldu.

Ulusal kurtuluş her şeyin başı,

İşgalciler ülkemizden sürüldü.

Buna inandırdı kardeş, kardeşi,

Egemenlik Halkımıza verildi,

Yurttaki işgali dur eyledik biz.

Yeni bir döneme gir eyledik biz.

Önderimiz oldu, Mustafa Kemal,

Amaç oldu, halkın hür iradesi,

Hür ve Bağımsızlık düşünce emel.

Hukukumuz eşit bildi herkesi.

Misaki Milli’yi kurtarmak temel,

Birlikte istedik, gel demokrasi,

İnancı yürekte sır eyledik biz.

Seçip, seçilmeyi var eyledik biz.

Amasya’dan, Erzurum’a gelindi.

Işık tuttu Atatürk’ün ilkesi.

Bağımsızlık esas gaye bilindi.

Milletiyle bir bütündür ülkesi.

Mandacılık etkileri silindi,

Mutlu edip, sevindirdi herkesi,

Öyle zihniyeti kör eyledik biz.

Özgür iradeyi kur eyledik biz.

Ulusal Kongre Sivas’ta oldu.

Yetmişbeş yıl arı gibi çalıştık.

Ümit ile sevinç kalplere doldu.

Yıldan, yıla gelişmeye alıştık.

Kurtuluş çareyi burada buldu,

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh”la buluştuk.

Birlikte yarayı sar eyledik biz.

Mazlum milletlere gör eyledik biz.

Birlikte kaynadık, birlikte piştik.

Çırakman’ım bunlar kolay olmadı.

Birlikte yürüdük, birlikte koştuk.

Eksiği var, çağın kabı dolmadı.

Bunca engelleri birlikte aştık,

Uygarlık düzeyde yerin almadı,

Düşmanı bu yurttan sür eyledik.

Gerçeği meydana ser eyledik biz.
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ÜZEMEZSİN
Biga’daki domuzları yazanda,
Gelip bizden yazamazsın bakanım.
Bilirsin ki halkın derdi ozanda,
Geleceği sezemezsin bakanım.
Çok insanlar bağnaz kürke bürünür.
Büründükce halka şirin görünür.
Memur, dar gelirli, işçi sürünür,
İçlerinde gezemezsin bakanım.
Haber için bakanlığa koşarsın,
Partilerde, kokteyilde yaşarsın.
Bu gidişle hangi dağı aşarsın,
O düğümü çözemezsin bakanım.
O beyler giderse, torunları var.
Garanti edilmiş yarınları var.
Halkın binbir türlü sorunları var,
Buna dudak bükemezsin bakanım.
Çekildim köşeme, sazımı astım.
Yıllardır acıyı bağrıma basım.
Seni karalamak değildi kastım,
Çırakman’ı üzemezsin bakanım.
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KARA ŞEYTAN

İçin, dışın yalan dolu,
Eyvallahçı kara şeytan.
Bumudur gerçeğin yolu,
Eyvallahçı kara şeytan.
Sözüne kanılmaz kalan.
Ruhuna işlemiş yalan.
Vermeden sadece alan
Eyvallahçı kara şeytan.
Her kılığa girmek ister.
Her çiçeği dermek ister.
Hak’dan haber vermek ister.
Eyvallahçı kara şeytan.
Aklı başka, sözü başka.
İçerdeki özü başka.
Gönlü başka, gözü başka,
Eyvallahçı kara şeytan.
Çırakman’a oyun ettin.
Niçin yanlış yola gittin.
Bu yolda tükenip, bittin,
Eyvallahçı kara şeytan.
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ANADOLU
Laik Cumhuriyet’in yetmişbeşinci yılı.
Manevi gücümüz onda, koca çınardan ulu.
Ona kucağın açtı, başkent Ankara yolu,
Sevdi seni, saydı seni oh dedi Anadolu.
Eskimiş bir bedene, bak yeniden can geldi.
Egemenlik halkın oldu, şeref geldi, şan geldi.
Yıllardır beklenilen, özlenen o an geldi,
Yurdumuzda seni seven çoh dedi Anadolu.
Medeni kanunlar çıktı, halk huzura kavuştu.
Cumhuriyet kök saldı, tehlikeler savuştu.
Anlayışla, medeniyet yobazlıkla boğuştu.
Bir daha geriye dönüş yoh dedi Anadolu.
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”ü tüm dünyaya duyurdu.
Sevin, sevilin dedi, Tanrı böyle buyurdu.
Din işini devletten titizlikle ayırdı,
Hilafeti mezara soh dedi Anadolu.
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En güzel idare şekli, çoktur iyi halleri.
İnsan hakkı, özgürlüğü söyler onun dilleri.
Demokrasi meyveleri, hürriyettir gülleri,
Yel estikçe burcu, burcu koh dedi Anadolu.
Birgün şöyle ansızın Atatürk çıkıp gelse.
A’dan Z’ye yaşanan bugünkü hali bilse.
Halkı tekrar kurtarsa, kendi yüzüde gülse
Hep onu arar olduk ah dedi Anadolu.
Çırakman’ım, Cumhuriyet mutluluk herkes bilsin
Kökleri insin derine taşı, toprağı delsin.
Birlikte koruyalım, ona taze güç gelsin.
Düzenbazlara karnımız toh dedi Anadolu.
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KAPANLARA BAK
Yunus Emre senin sevgi yılında,
Aslın inkar edip, kopanlara bak.
Beş para eylemez bir altın için,
Durmadan yağcılık yapanlara bak.
Sahnede birbirin it eylediler.
Kutmu kumaş değil, çit eylediler.
Daha da küçültüp bit eylediler.
Koyduğun izlerden sapanlara bak.
Hiç akort etmeden sazın telini,
Halkı için söyletmezler dilini,
Babaları Halıcı’nın elini,
Tam yedi bükülüp, öpenlere bak.
Birisi uzağa yollarım diyo.
Birisi üstüne çullarım diyo.
Öbürü nalbantım, nallarım diyo,
Hele birbirini depenlere bak.
Çırakman’ım böyle ödül aldılar.
Bilmem hangi sıfatlarda kaldılar.
Bunlar işte böyle aşık oldular,
Sineği havada kapanlara bak.
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TAŞDELEN’E

Bir mektup gönderdim, yardım istedim,
Yaralıyım gülmedim Taşdelen.
Sağlık işlerine havale ettin,
Bir tek kuruş alamadım Taşdelen.
Maaş verin Yavuz ile Musa’ya,
Bir bardak çayın yok, bizim masaya,
Bunlar uygun mudur anayasaya,
Bilgi ile dolamadım Taşdelen.
Halk içinde tekil değil, çoğuldum.
Haksızlığa taş atınca dövüldüm.
Dürüstlükle dokuz köyden kovuldum,
İkiyüzlü olamadım Taşdelen.
Küle bastım, yavan yedim azımı.
Kış ettiler baharımı, yazımı.
Halk içinde, halkdan yana sazımı,
Sömürmeye çalamadım Taşdelen.
Çırakman yıkandım taranmak için.
Hayatta kayıbım aranmak için.
Ahmet’e, Mehmet’e yaranmak için,
Taşa secde kılamadım Taşdelen.
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BAŞKANIM
Yoksulluğun sınırının altında,
Ezim, ezim eziliyom başkanım.
Dürüste kapanmış ekmek kapısı,
Onun için üzülüyom başkanım.
Benim şikayetim yoktur felekten.
Beklentim yok Huri ile Melekten.
Dert yüklüyüm, ahım geçer elekten,
Damla damla süzülüyom başkanım.
Eş, dost yok ki hatırımı soracak.
Saygı ile kafasını yoracak.
Siz varsınız, bu yarayı saracak,
Defterine yazılıyom başkanım.
Bende olan mesanenin tümörü.
Acı ile bitirecek ömürü.
Tükenmek üzere, ömrüm kömürü,
Sancı ile kazılıyom başkanım.
Çırakman’ım ilaç olun sızıma.
Renkler katın bahar ile yazıma.
Aç ölmeyek bir iş verin kızıma,
Düğüm gibi çözülüyom başkanım.
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TAY ÇIKARIRMIŞ

Kedi uzanmazsa temiz ciğere,
Fareden kendine pay çıkarırmış.
Bir fikirsiz tutar başka diğere,
İp ile kuyudan ay çıkarırmış.
Neden böyle yapar acaba niçin.
Düşündüm, üzüldüm ben için, için,
Acemi avcılar öğrenmek için,
Babasın vurmaya yay çıkarırmış,
Yarış almak için acemi atlar,
Azıcık koşunca, yorulur, çatlar.
Böylesi atlara eşşekler hatlar,
Topukları kıllı tay çıkarırmış.
Çıkar ile pekiştirip bağını.
Ben yarattım derse Ağrı dağını,
Ne halk derdi, ne fark eder çağını,
Memleket böyle toy çıkarırmış.
Çırakman’ım aç kalırsa köpekler,
Börek olur arpa unu, kepekler.
Boş hayal içinde çöplüğü bekler,
Kangal köpeğinden soy çıkarırmış.
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ATAMADIM Kİ
Sabır dedim, şükür dedim dert geldi.
Çileyi başımdan atamadım ki.
Ben birini beklerken dört geldi,
Rahat döşeğimde yatamadım ki.
Ben hayattan ne bekledim, ne buldum.
Her şeyi severdim, zararsız kuldum.
Bir ambar misali dert ile doldum,
Dostlara bir gıram satamadım ki.
Bu yarayı doktor hekim bilmiyor.
Sol yanım çok ağrır, çare bulmuyor.
Dert ve ızdırapdan yüzüm gülmüyor.
Feleğin yakasın tutamadım ki.
Doktor diyor içerimde yaram yok.
Ağrır, sızlar doktor beyim saran yok.
Kalkıp gitsem Avrupaya param yok.
Kimseyi oynatıp ütemedim ki.
Hepsi normal organların filimi.
Kendi derdim söyletiyor dilimi.
Tıp dilinde olan teknik bilimi,
Bende ezberleyip yutamadım ki.
Çırakman’ın bu halini görene,
Harman gibi yol üstüne serene,
İnsanlara bunca derdi verene,
Düşündüm Çağlar bey çatamadım ki.
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TANITTI

Uğur Mumcu bir mum yaktı, ışıttı.
Karanlıkta koşanları tanıttı.
İrticayı kimler, nasıl taşıttı,
Hu çekerek coşanları tanıttı.
Şeriat gelişmiş ehveni şerden.

Ey Atatürk balık baştan bozuldu.

Su yüzüne çıktı, kaynağı nerden.

Din dersine mecbur diye yazıldı.

Su saman altından fışkırdı birden,

Laikliğe inananlar üzüldü,

Kanalından taşanları tanıttı.

Halk gözünden düşenleri tanıttı.

İtilaf devletler işgalin gördük.

Dünya milletleri hep bizi tarttı.

Ulusal kurtuluş savaşın verdik.

Borç para aldıkça, itibar arttı

Onurlu, şerefli bir duvar ördük,

Zemzem sulu dolar, cüzdanı yırttı,

Laiklikten şaşanları tanıttı.

Çizmeleri aşanları tanıttı.

Hey Mustafa Kemal, kalkta bak noldu.

Çırakman üzüntüm, içimde derttir.

Dışardan ceryanlar içeri doldu.

Açık sözlü insan, mert oğlu merttir.

Hoca ihraç etik iade oldu,

En güzel idare Cumhuriyettir,

Yurt dışına taşanları tanıttı.

Her kazanda pişenleri tanıttı.
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EKMEKÇİ

Din sömürüsünden örnek yazmışsın,
İlgililer biliyorlar Ekmekçi.
Atatürk’ten örnek verip, kızmışsın,
Adım, adım geliyorlar Ekmekçi.
Düşündükçe kurtulmuyor meraktan.

Din, inanç Allah’la kul arasında.

Savaş sürer Iran ile Irak’tan.

Kim derdi parayla, pul arasında.

Hangisi batıldan, hangisi Hak’tan,

Sakalda, bıyıkta, kıl arasında,

Cennet için ölüyorlar Ekmekçi.

Kimi böyle biliyorlar Ekmekçi.

Ederler şeriat, halife metin,

Bir değil, beş değil, bin kere yazın.

Övgüyle söylerler, Bağdat’ın fethin.

Alacağı yok ki, beyinsiz kazın.

Sevip, inanılan Cumhuriyetin,

Hiç sesi çıkar mı, düzensiz sazın,

Temelini deliyorlar Ekmekçi.

Bolca zevke dalıyorlar Ekmekçi.

Hani nerde, geleceği görenler.

Çırakman’ım kim saracak yarayı.

Uyansınlar, şu gaflete dalanlar.

İlim, bilim, teknik bulsa arayı.

Köşe başı Atatürkçü olanlar,

Beyin yıkamaya bunca parayı,

Aldırmayıp gülüyorlar Ekmekçi.

Sorsan nerden alıyorlar Ekmekçi.
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ATATÜRK

Çağdışının çarpık zihniyetini,

Bunlar olmaz, Demokrasi olmadan.

Çağın gerisine sürdü Atatürk.

Bunlar solmaz, Demokrasi solmadan.

Hakimiyet milletindir diyerek,

Bunlar olmaz, kafalara dolmadan,

Laik Cumhuriyet kurdu Atatürk.

Bunlarla yarayı sardı Atatürk.

Bir dönemden, bir döneme geçildi.

Cumhuriyet bu devletin şeklidir.

Demokrasi kapıları açıldı.

Sıfatında demokrasi eklidir.

Halk kendisi seçti ve de seçildi.

Yıkılamaz sinemizde köklüdür,

Bunun üzerinde durdu Atatürk.

Onu siz yaşatın derdi Atatürk.

Şeyhül İslam ile halife kalktı.

Öz türkçe söyleyen dilim diyerek.

Bunlar insanların olmazdı bahtı,

Çağdaş medeniyet yolum diyerek.

Özgür düşünceye meşale yaktı,

Hakiki mürşide ilim diyerek,

Taassup zincirin kırdı Atatürk.

Yakın geleceği gördü Atatürk.

Medrese kapandı, okul açıldı.

Çırakman’ım Cumhuriyet yapısı.

Dilimizde öz türkçemiz seçildi.

Demokrasi, hak arama kapısı.

İnsana, insanca değer biçildi,

Burda gizli değerlerin hepisi.

Çağdaş bir imtihan verdi Atatürk.

Gerçeği meydana serdi Atatürk.
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ARAYANLAR

Enel- Hak sırrından haberi yoktur,
Ben Musa’yım diye tur arayanlar.
Şaşkınlık içinde döner dolaşır,
Gece karanlıkta nur arayanlar.
Kardeşlik sevgisi kalplere aksın,
Bu toprak bizimdir, yabancı çıksın,
Tıraşı meydanda, aynaya baksın,
Aldatması için kör arayanlar.
Türkiye Türklerin demişti Ata,
Bıçak tam kemikte gidemez öte.
Dönüp baksın şu perişan millete,
Gece rüyasında, bar arayanlar.
Anadolu’m cennet idin, sen nesin,
Sefalet içinden geliyor sesin.
Çalışsın kazansın kendisi yesin,
Şu halkın sırtından kâr arayanlar.
Çırakman’ım bir gün olur, baş döner,
Su gelirse, un üğünür, taş döner,
Tuttuğu dallardan eli boş döner,
Selvi kavağında, nar arayanlar.
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NE DERLERKİ
Gülikene solduranlar,

Bağnazlığı atmayanlar,

Gençlik için ne derler ki.

Çağdaş yolu tutmayanlar,

Acı ile dolduranlar,

Yönetime katmayanlar,

Gençlik için ne derler ki.

Gençlik için ne derler ki.

Düşünceye gem vuranlar,

Meşhur İstanbul’un fethi,

Çıkar üstünde duranlar,

Devamlı söylenir methi,

Onlara tuzak kuranlar,

Damat Ferit Zihniyeti,

Gençlik için ne derler ki.

Gençlik için ne derler ki.

Damarında asil kanlar.

Nerde Atatürk’ün izi.

Atatürk demişti onlar.

Gene o kurtarır bizi.

Oy hakkı tanımayanlar,

Ezdiren gençliğimizi,

Gençlik için ne derler ki.

Gençlik için ne derler ki.

Devlet kasasın paklıyan,

Asla utanmayan yüzler.

Birbirlerini aklıyan,

Çırakman’ım içim sızlar.

Sırdaş hesapta saklıyan,

Kukla olan namussuzlar.

Gençlik için ne derler ki.

Gençlik için ne derler ki.
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HALIMISINIZ
Bir bahçıvan gelip aşlamış sizi.
Yahu siz Isparta gülümüsünüz.
Odaya sermeye başlamış sizi,
Yoksa çift düğümlü halımısınız.
Yarma aşı yapmış, sıkmış bağlamış.
Güzellerden sular akıp çağlamış.
O aşılar feryat edip ağlamış.
Siz dikenli kara çalımısınız.
Şehvet ile ikrar, iman olur mu.
Nefse kurban olan Hak’kı bulur mu.
Kör olmayan yolcu yolda kalır mı.
Yoksa bir tüccarın malı mısınız.
Sakın ha hiç onun emrinden çıkman.
Ne isterse verin, kalbini yıkman.
Gerçek aşk yolunda çağlayıp, akman,
Ördek yüzen Van’ın gölümüsünüz.
Zaman, zaman ülkenize geliyom.
Karanlıkta ne yapsanız biliyom.
Bu yanlışa için, için gülüyom,
Hayal ülkesinde delimisinz.
Biliyorum iki türlü aşı var.
Bu aşının kurusu var, yaşı var.
Çırakman’ın bu yanlışa taşı var.
Yaban arısını balımısınz.
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BİR ZAMAN

Sarı çiğdem, mor menekşe dağlarda,
Lale, sümbül bahçelerde bağlarda.
Çayır, çimen, yeşil otlar sağlarda,
Gel gezelim, eğlenelim bir zaman.
Çubuklar budanmış açılmış yaprak.
Almış bol suyunu, mis kokar toprak.
Tarifi kabilsiz gözünle bir bak,
Gel gezelim, eğlenelim bir zaman.
Abu hayat gibi sular akıyor.
Kuşlar usanınca name okuyor.
Taze açmış gülle reyhan kokuyor,
Gel gezelim, eğlenelim bir zaman,
Sefil Çırakman’ım yürekte sızı.
Maksudu Mevla’ya çevirek yüzü.
Belki ecel gelir ayırır bizi,
Gel gezelim, eğlenelim bir zaman.
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BAL YAPIYORLAR
Bir kovan içinde arı gibiler;
Sağlığı işleyip, bal yapıyorlar.
Yarının ümidi, varı gibiler,
Gönülden, gönüle yol yapıyorlar.
Doktorları mesleğinin ustası.
Mavi melekleri hasların, hası.
Ellerinden şifa bulur hastası,
İlacı, iğneyi bol yapıyorlar.
Personeli disiplinli çalışır.
Uyum sağlar, hoş görüye alışır.
Poliklinik hastaları bölüşür.
Kimi kanat, kimi kol yapıyorlar.
Söyleyeyim gelmişken zamanı.
Düşünürler hasta hali, yamanı.
Fabrikadan çıkan kara dumanı,
Ağaçları, kuru dal yapıyorlar.
Değirmen ununda, kişi ününde.
Kimisi bugünde, kimisi dünde.
Alkışları ile moral gününde,
Çırakman’a sazlı kal yapıyorlar.
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VARILIYORDU

Sevr anlaşması bir çıban başı
Ufukta gelecek beliriyordu
Amasya tamimi bir dönem taşı
Milletin kaderi görülüyordu.
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Hava çok bulandı bir şişmek çaktı.

Karar ile Büyük Taaruz başladı

Bize bir Mustafa Kemal bıraktı

Düzenli ordu arı gibi işledi

İçimizde umut ışığın yaktı

Düşmanları yurdumuzdan dışladı

Sivas Kongresi diriliyordu,

Laik Cumhuriyet kuruluyordu.

Hudutlar çizildi Misakı Milli

Kurtulmuştuk son verildi feryada

Ulusal kurtuluş hedefi belli

Yurtta sulh cihanda sulh dedi Ata

Delege sayısı kırk dokuz elli

Egemenlik verilince millete

Gerçek göz önüne seriliyordu.

Hilafet tabuda sarılıyordu.

Padişah askere saldır demişti

Çırakman özgürlük yer etti canda

Kemal’i yakala öldür demişti

Bu arzu bu istek dökülen kanda

Damat Ferit beni güldür demişti

Daha ileriye kısa zamanda

Korkudan ödleri yarılıyordu.

Çağdaş uygarlığa varılıyordu.
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OLDUNUZ

Dürüstlükle yardım eli uzattık,
Daima bizlerden kaçar oldunuz.
Üzüldük derdimize dert kattık,
Her zaman kötülük saçar oldunuz.
En yakının kazık atmak istiyor.
Doğru düşüncene çatmak istiyor,
Seni rastgelene satmak istiyor,
Bundan, yükseklerden uçar oldunuz.
Bu kötü huylardan geçemez oldun.
Aşkın dolusunu içemez oldun.
İyiyi kötüyü seçemez oldun.
Beyniniz bulanık, naçar oldunuz.
Çırakman’dan başka bir şey bekleme.
Dürüst olun motor gibi tekleme.
Derdim yeter, yenisini ekleme,
Böylece arayı açar oldunuz.
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GARİBİN
Şu gurbet elinin cefasın çeker,
Hiç bir zaman yüzü gülmez garibin.
Ağlayıp, inleyip, gözün kan eder,
Peşinden bir mektup gelmez garibin.
Daldan dala konar, hem sekiştirir.
Bir taşın dibine yer pekiştirir.
Issız ormanlarda, can çekiştirir,
Yavaş, yavaş durur, dili garibin.
Aşık gezer sazın almış eline,
Dertli dertli vurur sazın teline,
Hele bir de yol uğratsa Kölüne,
Hiç halini soran olmaz garibin.
Çırakman’ım eder garipten beyan,
Dağ başına gelir, bu hali duyan.
Allah’ım halimiz hep sana ayan,
Yavaş, yavaş durur, dili garibin.
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BEKTAŞIM
Eskişehir özel ceza evinde,
Dört kişilik yerde yatar Bektaş’ım.
Her adam bilemez insan kıymetin,
Acı söz ok gibi batar Bektaş’ım.
Kötü insanların sözüne kanma.
Uyumsuz olup da ateşe yanma.
Ümitsiz orada kalırım sanma.
Bir gün bu ayrılık biter Bektaş’ım.
Derdim çoktur yaram içten kanıyor,
Beni gören bir divane sanıyor,
Yüreğimiz için için yanıyor.
Sanma baca gibi tüter Bektaş’ım.
Kişi uyum sağlamasın bilince,
Gam, keder, dert gider biraz gülünce.
Yakında kış geçip, bahar olunca,
Kuşlar cıvıldaşıp öter Bektaş’ım.
Yiğit Namık Kemal bekledi damı.
Bir yana atmıştı kederi, gamı.
Boğaza dururmuş meyvenin hamı,
Zamanın içinde yeter Bektaş’ım.
Çırakman kötüden kendini sakın,
İnsana, insanca tavrını takın,
Adalet tecelli edecek yakın,
Birazcık düşünmek yeter Bektaş’ım.
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HAKİM BEY

Arı gibi, çiçeklerden bal yaptık.
Sinek gelip, ona kondu Hakim Bey.
Hak’tan, halktan ilham alıp, bol yaptık,
Onu kendisinin sandı, Hakim Bey.
Bir iştahla hortumunu batırdı.
Rahatladı, kanatların yatırdı.
Aşıkları eme, eme bitirdi,
Yıllar yılı içim yandı, Hakim Bey.
Hangi hakla bunu bizden aldılar.
Aç, susuz, perişan yola saldılar.
Eserlerimizle zengin oldular,
Bu fırıldak, böyle döndü. Hakim Bey.
Hastayım, parasız bakmıyor Doktor.
Vallahi Hakim Bey derdimiz çoktur.
Benim hiçbir sosyal güvencem yoktur,
Nice hayat, böyle söndü Hakim Bey.
Çırakman’ım nerde insan Hakları.
Bu hakları, çiğner oldu çokları.
Yasalarla önlen, hakkı yokları,
Yük dalıma fazla bindi, Hakim Bey.
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BEN
Beni sıkıştırdı hayat çemberi,
Her gün biraz daha daralıyom ben.
Yaşam bile, bana dese dön beri.
Dalda yaprak gibi sararıyom ben.
Daima haksıza attım taşımı.
Yalana, dolana eğmem başımı.
Emeğe saygım var, açtım döşümü,
Kendimi halk için yaralıyom ben.
Dünyayı sazınan gezmiş desinler,
O tatlı canından bezmiş desinler,
Hergün birkaç satır yazmış desinler.
Ömür defterini karalıyom ben.
Çırakman ağlayıp gülmemişlerin,
Gözünün yaşını silmemişlerin,
Açlıkla savaşıp ölmemişlerin,
Yoksulun derdini sıralıyom ben.
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AR GÖNDER

Selamlar, saygılar canım Reyhani.
Erzurum’dan, Ankara’ya ar gönder.
Hayat çok pahalı, yürek yakıyor.
Palandöken dağlarından kar gönder.
Birisi var, ekranlarda poz verir.

Çıkarlar hırs ile kalktı atakta.

Kredi alır, yabancıya koz verir.

Dürüstler sıkıştı, kaldı batakta.

Dışarıdan tavuk alsa, kaz verir.

İnsanlık çok hasta düştü, yatakta.

Kongreden birkaç satır var gönder.

Bilenlerden şifasını sor gör gönder.

Erzurum’da Atatürk’ün izi var.

Sürüp geldi maviyanın hilesi.

Ülkemizde yabancının gözü var.

Bugün bile başımızın belası.

Atatürk’ün bağımsızlık sözü var,

Boş kalamaz, insanlığın kalesi,

Onu yazıp, muşambaya sar gönder.

Bizim için mansur ile dar gönder.

Kanallarda Waşington’suz filim yok.

Çırakman ah çekip feryat etmesin.

Ne eğitim, ne kültür, ne de bilim yok.

Haklının emeği boşa gitmesin.

Sazım var, sözüm var, sanki elim yok.

İnsanı, insandan ayırt etmesin,

Sen oradan folklor ile bar gönder.

Çok acele, insanlığa yar gönder.
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BULAMAZLAR REYHANİ

Halk ozanı haksızlığa karşıdır.
Niçin bunu bilemezler Reyhani.
Eserleri insanlığın marşıdır.
Kolay kolay dolamazlar Reyhani
Sazlarını omuzuna taktılar.
Döne döne ekranlara baktılar.
İpek yolu dizisinde çıktılar.
Senin gibi olamazlar Reyhani.
Konya’da da böyle ödül aldılar.
Orda birine ankaje oldular.
Fikirde sanatta geri kaldılar.
Gerçekleri çalamazlar Reyhani
Erzurum simgesi Reyhani adı
Erzurum sekerse Reyhani tadı.
Niçin yanlış hüküm bu nasıl kadı.
Hakkı senden alamazlar Reyhani.
Erzurum’da cirit atı yok mudur.
Gittin gördün o Konya da çok mudur.
Yalan yanlış bu yenecek hak mıdır.
Tarihleri silemezler Reyhani.
Kimler kayıp etti kimler kazandı
Yalan yanlış Çin’e kadar uzandı.
Çırakman’da hakkı yenen ozan.
Ölür isek bulamazlar Reyhani
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KAL BİRAZ
Bir gün kavuşursun sadık yarine,
Gitme, gitme Veysel baba kal biraz.
Her an sevdiğinden ayrı değilsin,
Hiç üzülme neşelenip gül biraz.
İnsanlığa hizmet etmek çabası,
Bütün aşıkların büyükbabası,
Sönmesin içinde aşkın sobası,
İsterim ki uzun olsun yol biraz.
Fanisin, baki ol insanda yaşa,
Senden ilham aldık, biz geldik coşa,
Hep aşıklar kaderiyle baş başa.
Hiç onlara uzanmadı el biraz.
Çırakman’ım gerçek olan sözümüz.
Sevgi, saygı, insanlıkta gözümüz.
Dosta yandık mangal, mangal közümüz,
Üstümüzü kaplamıştır, kül biraz.
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İZZET BABA

Veysel ile Ceylani’yi kaybettik.
Aşkın ocağında, dol İzzet Baba.
Ölümsüz kal, aramızdan ayrılma,
Her zaman bizimle ol İzzet Baba.
Sulu tarla için, sayfı darısın.
Toplumcu yolunda, belki yarısın.
Her çiçekten alan, usta arısın,
Mühür göz, kovanda bal İzzet Baba.
Halkı soyanların lokmasın yeme.
Bilelim şikayet kimlerden, kime.
Ahmet’e, Mehmet’e ağamsın deme,
Halktan, Hakka giden, yol İzzet Baba.
Tasavvuf da gördün, sıfatı, zatı.
Felsefeye sürdün, aşk ile atı.
Yirminci asrın, koca Ferhat’ı,
Her ayda mahsulün, bol İzzet Baba.
Çırakman’ım kıymetini biçemem.
Soğuk susun, kaynaşanda, içemem.
Atom olsan gene, senden geçemem,
Bu dernek sizindir, gel İzzet Baba.
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“Bir toplumda aslan görünümü, tilki kurnazlığı ve tavşan kaçışı olursa.
Demokrasi ve özgürlüklerden söz etmek zordur. Bunun nedeni; fakire karşı aslan,
halkı aldatmak için kurnaz tilki olanların, güçlünün karşısında korkak tavşan
durumuna düşmeleridir.
Benim bir ozan olarak isteğim insanların insanca yaşamasıdır. Her bireyin
kişilikli, onurlu, haysiyetli ve dürüst bir insan olmasıdır. Ben bu temayı, rengi ve
kokuyu anlayanlar için şiirlerimde çok işlemişimdir.
Haklar haklının değil de, güçlünün olduğu yerde adalet sağlanamaz, kargaşa,
belirsizlik, sürüp gider, bu da toplumun zararına olur. Demokratik yoldan halkı
sevenlerin iktidarda olması, halkın yararına olacaktır.”

PİM AJANS 2005-ANKARA

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

BU SİSTEMİN İÇİNDE

Onurlu insanın insan değeri
Erir gider bu sistemin içinde.
Doğru aç gezerken yol almış eğri
Yürür gider bu sistemin içinde.
Ar, namus yerine hileyle ,yalan
Alın teri gibi vurgunla talan
Sefalete mahkum hep dürüst olan
Çürür gider bu sistemin içinde.
Halkın benliğine bir deve ıhmış
Yükünden zam, zulüm, kötülük çıkmış
Vatandaş canını dişine takmış
Sürer gider bu sistemin içinde.
Davulun derisi dengi dengine
Sesi dağlar aşıp gider engine
Halktan aldığını birkaç zengine
Verir gider bu sistemin içinde.
Teker değil bu, dingilin oynağı
Tabutluklar çok kaçırmış konyağı
Şu zavallı halkın geçim kaynağı
Kurur gider bu sistemin içinde.
Çırakman insanca yaşamak hanı
Yasalar da eşit diyor insanı
Aç ve açık işsizlerin figanı
Durur gider gider bu sistemin içinde.
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KAL HIRSI

İnsanları canlarından bıktıran
Şehvet hırsı, makam hırsı, mal hırsı
Köpeği havlatıp dişin sıktıran
Üleş hırsı, kemik hırsı, yal hırsı.
Bir şeyi yok iken babadan kalan
Onu zengin eden bin türlü yalan
Eldeki kazancı vurgunla talan
Altın hırsı, para hırsı, pul hırsı.
Böyle iken haklıya hak verilmez

Aç yaşarız, zevk yaparız tok gibi

İşlemler değişir, izi görülmez

Bu aymazlık bağrımızda ok gibi

Adelet üzere nizam kılınmaz

Ülkemizde ekonomist yok gibi

Bencil hırsı, yaşam hırsı, yol hırsı.

Yabancıdan kurtarıcı sal hırsı.

Bal yapmayı bilmez yaban arısı

Ulu önder bağımsızlık getirdi

Poleni, çiçeği bilmez birisi

Onu sevdik, fikrimize oturdu

Birbirini kırar gece yarısı

Sonra yanlış hesap halkı bitirdi

Kovan hırsı, petek hırsı, bal hırsı.

Borçlanalım kredimiz bol hırsı.

Bir şeyler üretmez, yan gelip yatar

Demokrasi bu sisteme oturmaz

Böyle tembellikle çok ocak batar

Adaleti, özgürlüğü getirmez

Mazlumun hakkını çiğneyip yutar

Bunlar bizi çağdaşlığa götürmez

Yalan hırsı, dolan hırsı, çal hırsı.

Ölenece koltuğunda kal hırsı.

Böyle gelmiş, ama böyle gidemez

Çırakman sanmayın bunlar hep kader

Kimse halkı sürü gibi güdemez

Bu halk uyanmazsa, hep böyle gider

Bankadan borç almış, geri ödemez

İnsanları seçimde perişan eder

Allemle, kallemle benim ol hırsı.

Kandırıp da oylarını al hırsı.
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DEMOKRASİ DESTANI

Hukukun üstünlüğü sağlanır elbet
İnsan hakkı, barış demokraside.
Güzel bir yaşama bağlanır elbet
İnsan hakkı, barış demokraside.
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Eşitlik, özgürlük, hoşgörü ile

Bilime tekniğe değer verilir

Güzellikler nakış bir örü ile

Her şey açık, göz önüne serilir

Gerçekler aranmaz boş görü ile

Kötülükler ara yerden sürülür

İnsan hakkı, barış demokraside.

İnsan hakkı, barış demokraside.

Ne gurbetçi olur, ne de sılacı

Haklar haklınındır, güçlünün değil

Hasretlik çekemez anayla bacı

Adalet herkesin, suçlunun değil

Birlik, beraberlik derdin ilacı

Dertler bölüşülür, içlinin değil

İnsan hakkı, barış demokraside.

İnsan hakkı, barış demokraside.

Ne ezilen olur ne de ezeni

Hiç kimse kimsenin hakkın alamaz

Ne üzülen olur ne de üzeni

Devlet malın hiç bir kimse çalamaz

Anlayışla korur laik düzeni

Beşikteki çocuk borçlu olamaz

İnsan hakkı, barış demokraside.

İnsan hakkı, barış demokraside.

Banka hortumlayıp para çalamaz

Çırakman’ım çilelerin bitmesi

Halkı sömürerek zengin olamaz

Yoksulluğun defolup da gitmesi

Yaptıkları yanlarına kalamaz

İnsanlığın tam tekamül etmesi

İnsan hakkı, barış demokraside.

İnsan hakkı, barış demokraside.
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OZAN OLAMAZ

Sevgiyi, saygıyı koruyamayan
Bozan olur, amma ozan olamaz.
Düşünüp gerçeği arayamayan
Tozan olur, amma ozan olamaz.
Şehvetin kurbanı, aşkı bilmeyen

Elin şeyi ile gerdeğe giren

Yüreğinden kötülüğü silmeyen

Eserlerim diye meydana seren

Ömür boyu insanlıkla gülmeyen

Kanıp da inanır bunları gören

Üzen olur, amma ozan olamaz.

Kızan olur, amma ozan olamaz.

Cehalet kapısını aralayanlar

Bir ustadan dersin alamayanlar

Dedikodu ile karalayanlar

Bilgiye, kültürle dolamayanlar

Dilini ok edip yaralayanlar

Emeğe saygısı olamayanlar

Yazan olur, amma ozan olamaz.

Azan olur, amma ozan olamaz.

Ben bülbülüm diyen beyinsiz kuşlar

Çırakman cahiller dersin alamaz

Duvarda yer almaz yuvarlak taşlar

Alsa bile delik kaplar dolamaz

Kış uykusuyla mağrada kışlar

Maymun iştahlılar ozan olamaz

Kızan olur, amma ozan olamaz.

Kazan olur, amma ozan olamaz.
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- ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI BİZ İDİK

Emevi’den, Abbasi’den bu yana
Haklının yanında olan biz idik.
Anlamak istersen anlatam sana
Kan kırmızı lale solan biz idik.
Ülkemize yabancılar dolunca

Birlik olup düşmanlara saldırdık

İngilizler İstanbul’u alınca

Yunanlıyı Akdeniz’e doldurduk

Büyük ATA önderimiz olunca

Padişahlık, hilafeti kaldırdık

Severek yanında kalan biz idik.

Hak için niyazı kılan biz idik.

Canı dişe taktık yavan yiyerek

Bizden kat kat üstün iken kuvveti

Bin yamalı bohça gibi giyerek

Yendik, söktük, attık yedi devleti

Ya ölüm, ya istiklal diyerek

Tarihler zor yazar böyle milleti

Vatan, millet için ölen biz idik.

Tüm dünyaya örnek olan biz idik

Damat Ferit, şeyhülislam bir idi

Milli misak diye diye durmuştuk

İşgalciye dokunmayın der idi

Bu uğurda cemiyetler kurmuştuk

Gericiler ayaklandı, yürüdü

Düşmanları can evinden vurmuştuk

Fitne tohumunu yolan biz idik.

Yılmadan düşmana dalan biz idik.

Hiç kimse affetmez o yobazları

Sivas kongresin duymuştu Ali

Bizim gölde yüzen yaban kazları

Amasya’dan yola çıkmıştı Veli

Menemen’de oyaladı bizleri

Akın akın oldu insanın seli

Kafayı süngüden alan biz idik.

Süngüyü etinen silen biz idik.

Bu haldeyken hasta adam dediler

Böyle sürdü bağımsızlık savaşı

Osmanlıyı paylaştılar, yediler

Kan ile yoğruldu ekmeği aşı

Aslanlara dayanmadı kediler

Özgür etmek için her vatandaşı

Kükreyip peşinden gülen biz idik.

Her zaman üstünde duran biz idik.
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Ankara’da yeni meclis kuruldu
Bu uğurda niceleri yoruldu
Güçlük ile neticeye varıldı
Laik Cumhuriyet kuran biz idik.
Harf değişti, yeni okul açıldı
Bir dönemden bir döneme geçildi
Kadını, erkeği seçti, seçildi
İnsanları eşit gören biz İdik
Siyasi liderler cephe kurdular
Koltuk için birbirine durdular
Demokrasiyi ayağından vurdular
Onun yarasını saran biz idik
Güçlük ile gelmiş idik buraya

Üst üste yığıldı sorunlarımız

Mezhep kışkırtması girdi araya

Bize dedem der mi torunlarımız

Tuz atıldı gene eski yaraya

Aydınlık olur mu yarınlarımız

Bilimin yolunu soran biz idik.

Çağdaş düşünceye varan biz idik.

Atatürk’ün ilkesine uyardık

Çırakman’ım şu ülkemiz durulsa

Onun ile mutluluklar duyardık

Haksızların tüm hesabı sorulsa

Çağdaşlığı kafamıza koyardık

Tez zamanda neticeye varılsa

Cehalet zincirin kıran biz idik.

Her şeyi hayıra yoran biz idik.
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BİLMEMİŞLERKİ
Enel Hak demişti Hallac-ı Mansur
Yobazlar gerçeği bilmemişler ki.
Emevi ile Abbasiler Zulmünden
Oniki imamlar gülmemişler ki.
Maddi gücü olan haklı sayılmış
Bu düşünce her tarafa yayılmış
Hak’kı orda sanıp, ona uyulmuş
Arayıp gerçeği bulmamışlar ki.
Türlü yalan ile hile yapılmış
Böylelikle her köşeler kapılmış
Bu nedenle gerçeklerden kopulmuş
Mazlumlar gözyaşın silmemişler ki.
Nice insan inancından asılmış
Aç, susuz bağrına taşlar basılmış
Bu nizam ne dolmuş, ne de eksilmiş
İnanca saygılı olmamışlar ki.
Allah, ilk Adem’in canını vermiş
Melekler bu işi seyredip görmüş
Hak Adem’de diye secdeye varmış
Taş toprağa secde kılmamışlar ki.
Çırakman zararı, karı bilenler
Aşk ile sevgiyi, yari bilenler
Özündeki olan varı bilenler
Onlar yaşıyorlar ölmemişler ki
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DÜŞÜNDÜK

Kızım Sevgi ücretli çalışır
Bir kadro alır, diye düşündük.
Göğüs gerip, her güçlüğe alışır,
Ufak memur olur, diye düşündük.
Güçlü olan eğer, büker demiri,
Yoksul yaşam sanki Hak’kın emiri,
Memuru, müdürü, mülki amiri,
Çaresini bulur, diye düşündük.
Yaşama mahsustur şerefler şanlar,
Her kalıp içinde bir tane canlar,
İnsan ahvalini anlar insanlar,
Özümüzü bilir diye düşündük.
Çoban sürüsünü böyle güderse,
Eğer işler böyle kesat giderse,
Aybaşında bakkal borcun öderse,
Birkaç kuruş kalır, diye düşündük.
Kader mi fakirin gülmeyen başı,
Yoksulluk elinden akar göz yaşı,
Bu yıl bizim eve memur maaşı,
Kızım ile gelir, diye düşündük.
Çırakman’ım çilelerim dolmazsa,
Garip gönlüm aradığın bulmazsa,
Eğer istediğimiz kabul olmazsa,
Hayalimiz ölür diye, düşündük.
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SAVAŞA HAYIR
Ortadoğu kaynarsa altı üstünü yakar,
Şu petrolün uğruna her taraftan kan akar,
Kazanan haklı değil, güçlüler karlı çıkar.
Bu yollar çok virajlı, hemi yokuş hem bayır
İnsanlar ölmesinler, artık savaşa hayır.
Güzel yaşatmak var iken acep öldürmek niye,
Göğsünü gerip de gez, çünkü insanım diye,
Bil ki insanlar layıktır, Dünya’da güzel şeye.
Durma haykır kardeşim, bunu dünyaya duyur.
Hiçbir canlı ölmesin, artık savaşa hayır.
Bu can baş filmine senaryolar yazılmış,
Uydu aracılığıyla haritalar çizilmiş,
İnsanlığı öldürmeye derin kuyu kazılmış.
Bazı ülke uyanmış bazısı hala uyur,
İnsanlık yok olmasın, artık savaşa hayır.
Yeter artık şahinler ahmak tavlamasınlar,
Mazlum güvercinleri daha avlamasınlar,
Zifiri karanlıkta bize havlamasınlar.
Sana sevgi, saygı hey insanlık sen buyur,
İnsanca yaşayalım, iğrenç savaşa hayır.
Çırakman’ım güçlüler zayıfa saldırmasın,
Kaynakları sömürüp, kasayı doldurmasın,
Yerküreden sevgiyi, saygıyı kaldırmasın.
Bu yollar çok kaygandır, hem yokuşlu hem bayır,
Yurtta sulh, cihanda sulh evet, savaşa hayır.
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CAN BENİM DEĞİL

Eğer benim olsa kimseye vermem,
Vücut benim değil, can benim değil.
Ben beni başka bir varlıkta görmem,
İlik benim değil, kan benim değil.
Sevgi ile aşk ırmağı daldığım.
Kendim imiş arayıpta bulduğum,
Bir gün olur duyulacak öldüğüm,
Şöhret benim değil, şan benim değil.
Hayat sanki bir su gibi akıyor,
Her akışta gerçek dışa çıkıyor.
Gören gözler, ileriye bakıyor,
Bugün benim değil, dün benim değil.
Herkes kötülüğü bir yana koysa,
Sevgi nimetinden yiyerek doysa,
Akıla, fikire, bilime uysa,
Nefret benim değil, kin benim değil.
Çırakman’ım sulaktaki kamışım,
O varlıktan kazanmışım, yemişim,
Benim olmayana, benim demişim,
Ömür benim değil, gün benim değil.
492

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
-Yaşam Kişil iği ve E ser leri -

DAĞLARDA
İlkbaharda kardelenler biterdi.
Yalçın kayalarda keklik öterdi.
Bir yiğidi bin korkağa yeterdi,
Ölüm sinmiş, kan kokuyor dağlarda,
Anaların gözü yaşı sel olmuş.
Yiğitlerin sevdikleri el olmuş,
Yarasından akan kanlar göl olmuş.
Ölüm sinmiş kan, kokuyor dağlarda.
Çırakman’ım güvenim yok yarına,
Düşündükçe iniyorum derine,
Barış, dostluk, kardeşliğin yerine,
Ölüm sinmiş, kan kokuyor dağlarda.
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ZOR BİZİ YAKTI

Enel Hak diyince Hallacı Mansur,
Sorgu bizi yaktı, dar bizi yaktı.
Yalan ile hile hükümdar oldu.
Sağlam bizi yaktı, kör bizi yaktı.
Var gibi söylendi, alın yazısı.
Hayır dedi, inanmadı bazısı.
Şehit düştü Fatımana kuzusu,
Figan bizi yaktı, zar bizi yaktı.
Üzene, düzene hep kucak açtık.
Erenler yolundan dışarı taştık,
Menfaat uğruna doğrudan şaştık.
Kazanç bizi yaktı, kâr bizi yaktı.
Sevilenler yasta, sevenler yasta.
Yalan, hile sağlam, gerçekler hasta.
Çorum’da, Maraş ta, bir de Sivas’ta.
Alev bizi yaktı, kor bizi yaktı.
Bekle Çırakman’ım çile dolmayı.
Arayıpta kendimizi bulmayı.
Sevdik, kabul ettik dürüst olmayı,
Namus bizi yaktı, ar bizi yaktı.
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BİLİRMİŞ
Aşıklığın erkanını, yolunu,
Yana, yana kül olanlar bilirmiş.
İnsan olup, insanlığın halini,
Bir güzele kul olanlar bilirmiş.
Aşkla dolu, aşıklığın çilesi.
Ne yalanı vardır, ne de hilesi.
Yanardağlar gibi, gelmez gülesi,
Bir gemiye sal olanlar bilirmiş.
Ali gibi, Ahmet gibi şişmezler,
Nefs atıyla bataklığa düşmezler.
Cehennemin ateşinde pişmezler,
Her çiçekten bal alanlar bilirmiş.
Çırakman’ım bunu susanlar bilmez.
Aklını hırsıyla asanlar bilmez.
Her kaba zehrini kusanlar bilmez,
Benlikleri pul olanlar bilirmiş.
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AK BABALAR

Kanat açıp yükseklerden uçuyor,
Akbabalar gene üleş peşinde.
Uzaklardan ağazını açıyor,
Akbabalar gene üleş peşinde.
Koyun, kuzu kendi için ot yiyor.
Kış bastırsa bulamıyor kıt yiyor.
Bu yaratık kazanılmış et yiyor,
Akbabalar gene üleş peşinde.
Ne eksiği bilir, ne tamı bilir.

Dağ başında, sarp kayada yuvası.

Ne üzüntü bilir, ne gamı bilir,

Gözünün önünde engin ovası.

Ne enflasyon bilir, ne zamı bilir,

Yıllar yılı kabul olmuş duası.

Akbabalar gene üleş peşinde.

Akbabalar gene üleş peşinde.

Kanatları siyah, kafası beyaz.

Boğazına düşkün sizi gidiler.

Kış gelince üşümez dokunsa ayaz.

Bu hak bize verilmiştir dediler.

Bir sürüden fazla yediler bu yaz.

Fukaranın eşşeğini yediler,

Akbabalar gene üleş peşinde.

Akbabalar gene üleş peşinde.

Bunlar ot yemezmiş acaba niçin.

Çırakman’ım buna sıkıldı canım.

Yaratan mı dedi beleşten geçin.

Yıllarca üzüntü kurudu kanım.

Sanki halkın malı bunların için.

Hayvan bol yer içer, ben bir insanım.

Akbabalar gene üleş peşinde.

Akbabalar gene üleş peşinde.
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SENİN AŞKINA

Senin muhabbetin, senin aşkını,
İlikte, damarda, kanda saklarım.
Hizmetine açtım, gönlüm köşkünü,
Cesedim içinde, canda saklarım.
Yurt ettin, yuvan var özüm içinde.
Girdin bebek oldun, gözüm içinde.
Ne zaman konuşsam sözüm içinde,
Şerefte, şöhrette, şanda saklarım.
isterse doğmasın cihana güneş.
Çekemez bu aşkı dağlar ile taş.
Şen ol hey sevdiğim, gül yavaş yavaş.
Bugün, yarın değil günde saklarım.
Çırakman’ım ateşinle yanarım.
Her saatte, her dakikada anarım.
Bir gün sönecektir hayat fenerim,
Topraklar altında, sinde saklarım.
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SÖZ BİZİM OLSA
Ne güzel olurdu halk idaresi.
Demokrasi gelse, söz bizim olsa.
Hakları görmüyor, yukardan bakan,
Gerçekleri görür, göz bizim olsa.
Şu ülkemiz gerilikten kurtulsa.

Anadolu’m bumu senin kaderin.

Hak, adalet eşitlikle tartılsa.

Yıllar, yılı hiç eksilmez, kederin.

Haksızlığın maskeleri yırtılsa,

Sende kemikleri sızlar pederin,

İnsanlığa giden, iz bizim olsa.

Bundan sonra gülen, yüz bizim olsa.

Bayram dedik, kına gibi bulaştık.

Doğa kanunu kaldırır idik.

Nerden kalktık, nerelere ulaştık.

Şu halkın yüzünü güldürür idik.

Hiç yoluna arı gibi dolaştık,

Haksıza yasayla saldırır idik,

Gayrı bundan sonra, düz bizim olsa.

Onları yakacak, köz bizim olsa.

Cihanda sulh dedik, yarayamadık.

Herkese aş, herkese iş çalışsa.

Ulusal onuru koruyamadık.

Sevgi, saygı, hoşgörüye alışsa.

Halkça özgürlüğü, arayamadık,

Tüm insanlık mutlulukla buluşsa,

Susadık, susadık tez bizim olsa.

Çırakman insanca, öz bizim olsa.
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YAŞAYAMIYOM
Hayat bana yük olmaya başladı.
Tonaj ağırlaştı taşıyamıyom.
Dert sıkıntı yüreğime işledi.
İnsanım insanca yaşayamıyom.
Bir emirle kaderimi yazmışlar.
İliğime benliğime sızmışlar.
Ben ölmeden mezarımı kazmışlar.
İzinsiz başımı kaşıyamıyom.
Sanki bir kuyunun ipi gibiyim.
Zamansız savrulan tipi gibiyim.
Yıllanmış şarabın küpü gibiyim
İçimi kağıda döşeyemiyom.
Haksızların arasında yanmışım.
Eyvah bana gösterişe kanmışım.
Soğuk yüze baka, baka donmuşum
Gayrı karda, kış da üşüyemiyom.
Toprak diye eşeledim taş çıktı
Kuru diye kahve aldım yaş çıktı,
Hep karşıma aksi, aksi baş çıktı,
Bir tek ampul kadar ışıyamıyom.
Çırakman’ım çok ileri gitmişler.
Ağaç gibi bize konup ötmüşler.
Bizi yoksullukla nikah etmişler.
Medeni hukukla boşayamıyom.
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ÇOK KİRLENDİ ANKARANIN HAVASI

Beğenmiyor kuşlar, bile uçmuyor.
Çok kirlendi Ankara’nın havası.
Bu ihmallik gözümüzden kaçmıyor,
Çok kirlendi Ankara’nın havası.
Baca tüttürmeye çalışıyoruz,

Hayat çok pahalı, duman bedava.

Bizde sanayide, gelişiyoruz,

İçinde mikroplar, dağılır ava.

Atom savaşına alışıyoruz,

Ölmeden alsaydık, bir temiz hava,

Çok kirlendi Ankara’nın havası.

Çok kirlendi Ankara’nın havası.

Sabah işe giden bir nefes aldı.

Yaşam tehlikede, çile bitmeli.

Yarısı boğazdan ciğere daldı.

Ev, çoluk, çocuk nere gitmeli.

Sağlıklı yaşamak sporda kaldı,

Yarısın dışarı ihraç etmeli,

Çok kirlendi Ankara’nın havası.

Çok kirlendi Ankara’nın havası.

Kimi akciğerden hasta, yaralı.

Çırakman’ım çaresine bakmalı

Çare dedik, olmadılar oralı.

Akaryakıt damla, damla akmalı

Erciyes’e duman satın paralı,

Meskenlerde iyi yakıt yakmalı

Çok kirlendi Ankara’nın havası.

Çok kirlendi Ankara’nın havası.
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ÇORUM’DA BAĞLAR

Harap olmuş, yeterince bakım yok,
Çorum’da gıdanın kaynağı bağlar.
Doğamıza sevgi, saygı, akım yok.
Sevincin, neşenin oymağı bağlar.
Elma, armut, kaysı, kiraz kurumuş.
Bağ çubuğu üzüm vermez çürümüş.
Kötülükler hep üstüne yürümüş.
Bir zaman Çorum’un kaymağı bağlar.
Kesip, kırıp odun yapmış bazısı.
Sahipsizlik yüreğinin sızısı.
İstenemez olmuş alın yazısı,
Baltanın sesini duymayı bağlar.
Tatlı suyu pınarlardan akıyor.
Kır çiçeği burcu, burcu kokuyor.
Piknikçiler odun edip yakıyor,
Öğrensin duayı saymayı bağlar.
Niçin insan doğru yoldan azar ki
Bütün insanlığa ferman yazar ki.
Tahrip eder, şu doğayı bozar ki,
İster felaketi koymayı bağlar.
Çırakman’ım çok üzüldüm, gülmüyom.
Sizin gibi yaralıyım ölmüyom.
Hangi vicdan emreder ki bilmiyom,
Acıyı içinde duymayı bağlar.
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BİZİM
Yıllar yılı böyle çamur içinde
Niçin yapılmıyor yolumuz bizim
Kaderde, kıvançta birdir üçüde
Yukarı uzansa kolumuz bizim
Yoksa cezalı mı 2.nci cadde
Eğer öyle ise kaçıncı madde
İlgili keşife gelmez bu hatde
Kovanda küflendi balımız bizim
İlgiliye herkes dua ediyor
Söyleyerek düşe kalka gidiyor
Bunlar herhal minnet borcu ödüyor
Gül gibi görünmüş çalımız bizim
Asfalt için gerek yoktur sıraya
On kamyon çakıl yeter buraya
Aylar yıllar sokulmasın araya
Çamura bulaştı şalımız bizim
Misket’e, Dutluğa asfalt atıldı
İnsanimi siyasi yol tutuldu
Oy zamanı söz verildi yutuldu
Haksıza boş gelir dolumuz bizim
Gelen Çırakman’a kazık atıyor
Herhal Şirintepe göze batıyor
Her kafada bir düşünce yatıyor
İnsan haklarıdır dalımız bizim
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BEZ ARAYANLAR

Aşığa, sadığa hor bakar böyle
Gece karanlıkta iz arayanlar.
Ben oldum delisi şaşırtır elbet
Saman alevinde köz arayanlar.
Mal, mülk talan olur, bu dünya fani
El ele, el Hak’ka buyurdu Gani
Tevella, taberra nerede hani
Bilgisiz insandan söz arayanlar.
Rabbil alemin, hep Allahın kulu
Bunu anlamayan insanlar dolu
Taklit ile olmaz erenler yolu
Şekile aldanmaz, öz arayanlar.
Yol diyerek halkı hem yola, yola
Mal, mülk ile servet, keseler dola
Allah mümin demez böylesi kula
Gerçeği görmeye göz arayanlar.
Çırakman’ım bunca çektiğim çile
Acıyla zülmü hem bile bile
Yalnız değilim Allahla bile
İpekli kumaşım, bez arayanlar.
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BOLU’NUN
Taş Devri, Tunç Devri milattan önce.
Tarihe uzanır,eli Bolu’nun.
Var olan, yok olmaz hayatta bence.
Bügün öztürkçemiz dili Bolu’nun.
Akşemsettin, O Fatihin Hocası.
Hak ve hukuk olmuş dilde hecesi.
Bilgelik, düşünsel gündüz, gecesi.
Dostluk bahçesinin gülü Bolu’nun.
Dertli gezmiş bir güzelin peşinde.

Binbir çiçek yaylasında, dağında.

Gündüz hayalinde, gece düşünde

Bülbül öter bahçesinde, bağında.

Ak gerdanı yayla gibi döşünde

Arı polen toplar,verim çağında

Böyle güzelleri dolu Bolu’nun.

Her derdin şifası balı Bolu’nun.

İzzet Baysal hayır sever insanmış.

Bolu dağlarında Gölcüğü gördüm.

Aslıyı ararken, Kerem’e yanmış.

Aklımı, fikrimi güzele verdim.

Halkının beyninden, yüreğe inmiş

Yanıyom, yanıyom artıyor derdim.

Ankara İstanbul yolu Bolu’nun.

Hak nefesi olmuş yeli Bolu’nun.

Köroğlu’muz sazın çalıp inletmiş.

Kaplani, Köroğlu, Çırakman, Dertli.

Yiğitlik türküsün halka dinletmiş.

Birleştik, özleştik biz Ozan dörtlü.

Sevenlerin kulağını çınlatmış

Sevgili, saygılı, özveri, mertli

Halk için iniler teli Bolu’nun.

Bizce böyle olsun hali Bolu’nun.
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BÖYLEDİR AŞK
Selamlar, saygılar Mahmut Erdal’a
Söz verdin gözlerim bakıyor yola
Sendemi göçüyon, uğurlar ola
Aşkın yarasından haz duyar aşık
Yürek yarasına çare bulunmaz
Hazineler versen satın alınmaz
Candan sevmez ise, aşık olunmaz
Yanan yüreğinden köz duyar aşık.
Fuzuli’yi eleklerden süzmüşler
Ferhat ile Şirin’i üzmüşler
Nesimi’nin derisini yüzmüşler
Hak’kın mesajını tez duyar aşık.
Mahzuni, Hüdai, Reyhani gitti
Öz Kültür tükendi, yok olup bitti
Yalnız şarlatanın borusu öttü
Kalleşlerden kötü söz duyar aşık.
Çırakman’ım dürüstlüğün peşinde
Yar yarası iyi olmaz döşünde
Baskı, zulüm insanlığın dışında
Şekile aldanmaz, öz duyar aşık.
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DİLEKÇEM

Ulu Tanrım nolur yardım et bana,
Kalıp eski çamurumu değiştir.
Pişmek için girdim aşk fırınına,
Fazla yandım, hamurumu değiştir.
Yaşım yetmişdört yıl, günler saymadım.
Can cananın dedim, sözden caymadım.
Tabiatta güzelliğe doymadım.
Birlik olak, ömürümü değiştir.
Çektiğim ızdırap bana yetiyor
Bir sadık dost, hep burnuma tütüyor.
Zamanım az kaldı, ömür bitiyor,
Pillerimle, kömürümü değiştir.
Gerçekleri gözlemleyip, görenim.
Sanmayınki, muradıma erenim.
Yük taşımaz oldu, çile tirenim,
Raylarımla, demirimi değiştir.
Dönüp de bak Çırakman’ın haline,
Bu arzuyu sen getirdin diline.
Ben ölürsem, ne geçecek eline,
Mesanemde tümörümü değiştir.
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KENTSEL BÖLÜŞÜM
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Gecekondu fakirlerin yuvası

Mutsuzluk insanda onulmaz yara

Bize güzel ninni okuyorlar hep

Birbirine karıştı ak ile kara

Padişah fermanı, sürgün başladı

Mevki, makam, kirli servetle para

Kaçak yapı deyip, yıkıyorlar hep.

Her zaman güçlüye akıyorlar hep.

Ben yuvamda kırkbeş yılı geçirdim

Bu kentsel dönüşüm kimlerin işi

Aç, susuz altı yavru uçurdum

Gündüzleri hayal, geceler düşü

İnsani duygu yok, aklım kaçırdım

Mağdur olacaktır ellibin kişi

İnsanlar umuda bakıyorlar hep.

Geçim zorluğundan bıkıyorlar hep.

Yolsuzluk yapsaydık, yoksul olmazdık

Rahatsızım yetmişdokuz yaşımda

Çilelerle, dertler ile dolmazdık.

Dertler, ızdıraplar hepsi başımda

İki ara bir derede kalmazdık

Sabır kabı doldu vatandaşında

Dertden, ızdıraptan bıkıyorlar hep.

Haksızlığa meydan okuyorlar hep.

Sevgiyle, saygıyla, hoş görü noldu

Çırakman’ım memmun değil göçünden

Hak haklının değil, güçlünün oldu

İşsiz, güçsüz, yokulluğun üçünden

İnsan yürekleri öfkeyle doldu

Ezilenler karanlığın içinden

Eşki hamur gibi kokuyorlar hep.

Kurtuluşa ışık yakıyorlar hep.
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MERHABA
Aynı gözle baktık bütün insana
Softa temizlemez suyumuz bizim.
Hak dedik dönmedik biz yana, yana
Abu Hayat Zem Zem kuyumuz bizim
İbadette şekil yoktur biliyoz.

Emevi’nin gayretini güttüler

Sevgi ile, Hak’ka niyaz kılıyoz.

Dini siyasete alet ettiler

Tanrı ile hep beraber oluyoz

Onun için yanlış yola gittiler

Cahile sır vermez huyumuz bizim.

Dürüst Kamil insan soyumuz bizim.

Yok saydılar yirmi milyon insanı

Gönlümüz enginde, cüce değiliz

Nerde hak adalet, eşitlik hanı

Ayaklar altında cüce değiliz

Var mı bunun Allah için bir yanı

Bilimle ışıdık, gece değiliz

Tez asimil olur toyumuz bizim.

Göklere yükseldi boyumuz bizim.

Uygulanan icmai ümmet kararı

Çırakman’ım ateşimiz sönmeli

Asırlarca büyük olmuş zararı

Zaman bizim lehimize dönmeli

İnanç için hiç olmamış yararı

Asalaklar sırtımızdan inmeli

Horlanmış emmimiz, dayımız bizim.

Çok fazla gerildi yayımız bizim.
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OZANCA BİR YAŞAM
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Bir can dostu bulsam paylaşacağım

Bazı insan kolay yukarı çıkmış

Bugün Pazar, dert dükkanım kapalı

Bazısı çok kızıp, dişlerin sıkmış

Alıcı bulursam, uylaşacağım

Zavallı halk kendi derdinden bıkmış

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı.

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı

Güzel Anadolum yurt oldu bana

Sevgi olsa, alev alev yanardı

Hayranı olduğum mert oldu bana

Saygı olsa kömürlenip sönerdi

Ozanca bir yaşam dert oldu bana

İhraç etsem geri bana dönerdi

Bugün pazar, dert dükkanımı kapalı

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı

Bahtımın güneşi doğmadı gitti

Sazdan alan, sözden bilen az kalmış

Günlerim ah ile vah ile bitti

Arif olup, gözden bilen az kalmış

Çektiğim acılar canıma yetti

Kamil olup, özden bilen az kalmış

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı

Gazetelere ilan verdim gelen yok

Çırakman’ ım melul, mahsun kalmasın

Devren satılık dedim gelip alan yok

Kederlenip, üzüntüye dalmasın

Benim gibi malı elde kalan yok

Dostça bölek, malım elde kalmasın

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı

Bugün pazar, dert dükkanım kapalı
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ÖZE BAKARIZ
Sevgide saygıda kusur etmezken,
Selamı sabahı kesti gelmedi.
Bolu’nun dağları karlı kışlıdır
Yukarıdan yel mi esti gelmedi.
Altı aydır hiç halimi sormadın,
Rüyalarım hiç hayıra yormadın.
Ankara’da ne haldeyim görmedin,
Bilmiyorum niye küstü gelmedi.
Kerem Aslı diye aşk için yanmış,
Güller gazel olmuş sam yeli sanmış.
Gönüller sultam bundan utanmış,
Su yolunda dolu desti gelmedi.
Aşık bilir aşıkların halinden
Ayrılamaz bir tanenin yolundan
Çiçeklerin peteğinden, balından
Duman kaplı değil, sisti gelmedi.
Çırakman’ım gerçek söze bakarız,
Gönülden hükmeden göze bakarız.
Şekillere değil öze bakarız
Gerisi çalımdı süstü gelmedi.
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SEVGİNİN GÜCÜ

Aşka düşen aşıkların ahını,
Mecnun bilir, Leyla bilir, çöl bilir.
Ah çekerek ağlar, dağlar başında
Çaylar bilir, ırmak bilir, göl bilir.
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Gerçek aşık sevdiğine yanarken,

Aç kaldıkça, yavan ekmek yiyeni,

Büllbül, ötmek için güle konarken,

Yenisi yok, yırtık, eski giyeni,

Her nefeste maşukunu anarken,

Bunlar yanlış, ben insanım diyeni,

Ağız bilir, dudak bilir, dil bilir.

Sedir bilir, hasır bilir, çul bilir.

Sevgi bahar, türlü çiçek bitirir.

Aşkıyla mest olup, gündüz, geceden.

Aşk Güneşi mevsimine yetirir.

Her alemi seyir eder yüceden.

İnsanlara güzel koku getirir.

Kalbin çarpmasını beyin heceden,

Meltem bilir, rüzgar bilir, yel bilir.

Aşık bilir, sazı bilir, tel bilir.

İster erkek olsun, isterse dişi,

Çırakman unutma şerefi, şanı.

Doğru, dürüst olmak onların işi.

Hak ile birleştir, kendini tanı.

Batıni bir sofu, olan Dervişi,

Ara bul Mürşidi, Kamil İnsanı.

Aba bilir, hırka bilir, şal bilir.

Edep bilir, erkan bilir, yol bilir.
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SÖZDEN ÖZE

İnsani duygu, düşünce
Kişinin Kuran’ı bence.
Çocuğa, yaşlıya, gence
Bunları bildirmeliyiz.
Dert, üzüntü olmamalı.
Yaşam böyle dolmamalı.
Gözü yaşlı kalmamalı.
Herkesi güldürmeliyiz.
Kin girince siyasete,
Kurtlar düşer, temiz ete.
Ne var senden, benden öte.
İkilik öldürmeliyiz.
Sevgi, saygıyla, hoşgörü.
Bunlardır bakinin eri.
Kamil insan ölmez diri.
Amaca erdirmeliyiz.
Pis siyaset dine girdi.
Hayli sarsıntılar verdi.
Özü dışarıya sürdü.
Lekeyi sildirmeliyiz.
Çırakman’ım koşa, koşa.
Akıl, sevgi gelsin başa.
Yoksa emeğimiz boşa,
Gidiyor yeldirmeliyiz.
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ELİ ALIŞMIŞ
Ayakta uyutmuş sömürü çarkı
Taşıyan halkımın beli alışmış
Yaşamda insanın olur mu farkı
Yavan yer şükür der dili alışmış.
Dememiş bu hayat değildir kumar
Ancak hayal yapıp her şeyden umar
Ellerini açıp gözlerin yumar
Boşa kapanmaya eli alışmış.
Çatlamış dudağı eli nasırlım
Evi kerpiç yapı içi hasırlım
Ezilmiş horlanmış her an kusurlum
Yorulmak bilmeyen kolu alışmış.
Çırakman’ım yeter artık dememiş
Borçlu kalmış güzel şeyler giymemiş
Sömürcüye peşkeş çekmiş yememiş
Kuzusu, hindisi, balı alışmış.
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BİN TANE KAZIK

Ruhun şad olsun aziz Atatürk,
Büyük balık küçüğü yutup duruyor.
Soyguncu elinde bin tane kazık,
Fakir, fukaraya atıp duruyor.
Parlamento boş görünce kasayı.
Hemen değiştirdi Anayasayı.
Hani nerde kaldı fakirin payı,
Bu günü yarına atıp duruyor.
Meclis bahçesinde cami olacak.
Mebus beyler orda namaz kılacak.
Her birisi yetmiş huri alacak.
Sayılı günleri bitip duruyor.
Bilen kazanıyor böyle oyunda.
İyice yaklaştı kurda koyunda.
Vapur yara almış, dümen suyunda.
Her gün biraz daha batıp duruyor.
Milletin sırtından milyon alıyor,
Sorsan der ki sülalemden kalıyor.
Her sıkışan Atatürk’cü oluyor.
Gel keyfim gel deyip yatıp duruyor.
Çırakman, sanma ki ağlanacakmış.
Herkes bu sözlerle eğlenecekmiş.
Huzur ve asayiş sağlanacakmış.
Her gün aynı düdük ötüp duruyor.
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“ BİR GÜN SORARLARSA ÇIRAKMAN NERDE
AH İLE, VAH İLE DÜŞMEYİN DERDE
GÜZEL OLAN ŞEYLER VAR İSE NERDE
ORADA DÜNYA’YA GELMİŞ DESİNLER.”

“İşte ben buyum, bir damla suyum.”

