
T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ
TÜRK D  VE EDEB YATI ANA B M DALI

TÜRK HALK EDEB YATI B M DALI

IK BRAH M KARAÇAY
HAYATI, SANATI VE RLER N NCELENMES

YÜKSEK L SANS TEZ

Dan man

Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN

Haz rlayan

Mehmet SARI

Konya-2010





T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

Alaaddin  Keykubat Kampüsü   Selçuklu/ KONYA
Tel: 0 332 223 2446   Fax: 0 332 241 05 24
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/

MSEL ET K SAYFASI

Ad  Soyad Mehmet Sar

Numaras 074201031004

Ana Bilim / Bilim Dal Türk Dili ve Edebiyat  / Türk Halk Edebiyat
Program Tezli Yüksek Lisans                           Doktora

   
   

   
   

   
 Ö

re
nc

in
in

Tezin Ad IK BRAH M KARAÇAY HAYATI, SANATI VE RLER N NCELENMES

            Bu tezin proje safhas ndan sonuçlanmas na kadarki bütün süreçlerde bilimsel eti e ve
akademik kurallara özenle riayet edildi ini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davran  ve akademik
kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu unu, ayr ca tez yaz m kurallar na uygun olarak
haz rlanan bu çal mada ba kalar n eserlerinden yararlan lmas  durumunda bilimsel kurallara
uygun olarak at f yap ld  bildiririm.

rencinin imzas
 ( mza)

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/


T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

Alaaddin  Keykubat Kampüsü   Selçuklu/ KONYA
Tel: 0 332 223 2446   Fax: 0 332 241 05 24
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/

YÜKSEK L SANS TEZ  KABUL FORMU
Ad  Soyad Mehmet Sar

Numaras 074201031004

Ana Bilim / Bilim Dal Türk Dili ve Edebiyat  / Türk Halk Edebiyat
Program Tezli Yüksek Lisans                           Doktora

Tez Dan man Yrd.Doç.Dr. Sinan Gönen

   
   

   
   

   
 Ö

re
nc

in
in

Tezin Ad IK BRAH M KARAÇAY HAYATI, SANATI VE RLER N NCELENMES

                             Yukar da ad  geçen ö renci taraf ndan haz rlanan  Â IK BRAH M KARAÇAY

HAYATI, SANATI VE RLER N NCELENMES ba kl  bu çal ma 25/06/2010 tarihinde yap lan
savunma s nav  sonucunda oy birli i/oy çoklu u ile ba ar  bulunarak, jürimiz taraf ndan yüksek
lisans tezi olarak kabul edilmi tir.

Ünvan , Ad  Soyad Dan man ve Üyeler mza
Yrd. Doç. Dr. Sinan Gönen Dan man

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Üye

Yrd. Doç. Dr. Seyit Emiro lu Üye

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/


T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

Alaaddin  Keykubat Kampüsü   Selçuklu/ KONYA
Tel: 0 332 223 2446   Fax: 0 332 241 05 24
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/

Ad  Soyad Mehmet Sar

Numaras 074201031004

Ana Bilim / Bilim Dal Türk Dili ve Edebiyat  / Türk Halk Edebiyat
Program Tezli Yüksek Lisans                           Doktora

Tez Dan man Yrd.Doç.Dr. Sinan Gönen

   
   

   
   

   
 Ö

re
nc

in
in

Tezin Ad IK BRAH M KARAÇAY HAYATI, SANATI VE RLER N NCELENMES

ÖZET

Türk halk edebiyat  olu turan ana unsurlardan biri de â k edebiyat r. Kökleri çok

eskilere dayanan â k edebiyat  Türklerin Anadolu’ya gelmeleriyle birlikte, Anadolu’da da 14.

yüzy ldan itibaren filizlenmeye ba lam , özellikle 17. yüzy l ve daha sonraki dönemlerde yüksek

seviyelere ula r. Bugün Anadolu’da â k edebiyat  bütün olumsuzluklara ra men canl  olarak

klar z taraf ndan devam ettirilmeye çal lmaktad r.

Bu çal mada â k edebiyat n ya ayan temsilcilerinden Â k brahim Karaçay ele

al nm r.

Çal mam n birinci bölümünde Â k brahim Karaçay’ n soyu, ailesi, do umu,

karde leri, ö renimi, askerli i, evlili i, çocuklar  ve mesle inden bahsedilmi tir. Â z brahim

Karaçay 1 Mart 1963’te Erzincan’ n Tercan ilçesinin Çark la köyünde do mu tur. Ankara

Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Felsefe bölümü mezunu olan â z, Konya’n n

Seydi ehir ilçesindeki Enis anl lu Lisesi’nde felsefe ö retmenli i yapmaktad r. Â k Karaçay

evli ve biri k z olmak üzere üç çocuk babas r.

kinci bölümde ise Â k Karaçay’ n â kl , mahlas , etkisinde kald  â klar ve ki iler,

vb. konulara de inilmi tir.

Üçüncü bölümde Â k Karaçay’ n iirleri muhteva ve ekil yönünden örneklerle

incelenmi tir. Ayr ca iirlerde geçen deyim, atasözü, yer ve ki i adlar na da yer verilmi tir.

Dördüncü bölümde ise Â k brahim Karaçay’ n iirlerinden örneklere yer verilerek

burada iirler hece ölçülerine göre s ralanm r. Bu bölümde 2’si at ma, 12’si dörtlük olmak üzere

n toplam 126 iiri yer alm r.

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/
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Tezin ngilizce Ad Â IK BRAHIM KARAÇAY; HIS LIFE, ART AND THE ANALYZING OF HIS POEMS

SUMMARY

One of the main elements in Turkish folk literature is â k(bard) literature. The â k(bard)
literature which its roots go back to very old times, started to blossom in the fourteenth century in
Anatolia and in particular it reached its top in seventeenth century and later. Today the a k
literature is maintained and continued by our bards (â k) to all obstacles and negations.

In this study; Â k brahim Karaçay, one of the living prominent figures of â k literature was
studied.

In the first part of this study; Â k brahim Karaçay’s origin, birth, brothers and sisters,
education, soldiering, marriage, children and job were presented. Â k brahim Karaçay was born
on first march of 1963 in Çark la village of Tercan county Erzincan. brahim Karaçay, graduate of
Ankara University, faculty of letters, studied philosophy and has been teaching in Enis anl lu
high school in Seydi ehir, in Konya. He is the father of one girl and two boys.

In the second part; Â k brahim Karaçay’s nickname, bardness and the people and bards he
has been affected, were studied.

In the third part, the poetry (ballads and lyrics) by brahim Karaçay were scrutinized and
examined by its content style with different examples. Furthermore; idioms, proverbs and person,
place names were also pointed out.

In the fourth part; ballads by brahim Karaçay were listed according to syllabic meter with
different examples.

In this part; 126 ballads by our bard were totally given of which two are battle of words
(at ma) and twelve are stanza.

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/
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ÖN SÖZ
Türk kültürünün en önemli zenginliklerinden biri de kökü ozanl k gelene ine

dayanan â kl k gelene idir. Anadolu’da 14 yy.’da ilk örneklerini gördü ümüz, 16

yy.’dan itibaren de sistemli bir ekilde izini sürebildi imiz bu gelenek içerisinde

günümüze kadar yüzlerce â k yeti tirmi tir. Ço u cönk sayfalar nda kalm , ancak

birkaç iiri elimize ula abilen bu â klar zdan haberdar olamad klar z da

mutlaka vard r. Türk halk edebiyat na ve Türk kültürüne kar  sorumluluk hisseden

bizlere dü en görev de bu saz ve söz ustalar  kay tlara geçirmektir. Biz de bu

dü ünceden hareketle Konya’n n Seydi ehir ilçesinde ya ayan Â k brahim

Karaçay’  bir akademik çal mayla incelemeye karar verdik.

Çal mam z, Ön Söz d nda dört Bölüm, Kaynakça ve Ekler’den

olu maktad r.

I. Bölüm’de Â k brahim Karaçay’ n ya am öyküsüne yer verilmi tir.

Burada Â k Karaçay’ n soyu ve ailesi, do umu, karde leri, ö renimi, askerli i,

evlili i, çocuklar , mesle i hakk nda etrafl ca bilgi verilerek â z tan lmaya

çal lm r.

II. Bölüm’de Â k brahim Karaçay’ n â kl na dair bilgiler mevcuttur.

Bunlar Â k Karaçay’ n â kl , mahlas , etkisinde kald  â klar ve ki iler,

kl yla ilgili hususlar, hakk nda yap lan çal malar ve yay nlanm iirlerinden

ibarettir.

III. Bölüm Â k brahim Karaçay’ n iirlerinin incelenmesinden

olu maktad r. Burada iirler muhteva ve ekil yönünden örneklerle incelemeye

al nm  olup ayr ca iirlerde geçen deyim, atasözü, yer ve ki i adlar na da yer

verilmi tir.

IV. Bölüm’de Â k brahim Karaçay’ n iirlerinden örnekler yer almaktad r.

Burada iirler hece ölçülerine göre, farkl  hece ölçüsündeki iirler ise ayak seslerine
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göre s ralanm r. Bu bölüm 2’si at ma, 12’si dörtlük olmak üzere toplam 126

iirden müte ekkil olup tüm iir adlar  â z taraf ndan verilmi tir.

Çal mam zda â n iirlerinde geçen aç klanmas  gereken kelimelerin

yer ald Sözlükçe yer almaktad r.

Çal mam z, yazar soyadlar na göre alfabetik s ralanm  Kaynakça ve

zla ilgili foto raflara yer verdi imiz Ekler’le son bulmaktad r.

Her dem benden maddi ve manevi yard mlar  esirgemeyen aileme ve

arkada m Hüsnü Yaln zcal ’ya; çal mam n haz rlanmas nda bana destek olan

dan man hocam Yrd. Doç. Dr. Sinan Gönen ve Dr. Aziz Ayva’ya; gerek lisans

gerekse tezsiz ve tezli yüksek lisans derslerimizde bilgi ve tecrübeleriyle bizleri,

ayd nlatan hocalar m Prof. Dr. Saim Sakao lu’na, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e,

Doç. Dr. Zekeriya Karadavut’a ve beni her daim destekleyen, varl ndan güç

ald m hocam Yrd. Doç. Dr. Seyit Emiro lu’na te ekkür eder; sa kl , mutlu, uzun

ömürler temenni ederim.

Mehmet SARI

11 May s 2010
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I. BÖLÜM / Â IK BRAH M KARAÇAY VE HAYATI
ETRAFINDA

A. SOYU VE A LES

Karaçay soyuna mensup olan Â k brahim Karaçay’ n baba ve anne taraf  da

Erzincan’ n Tercan ilçesindendir.

Baba Binali Karaçay 1944 y nda Tercan’da do mu tur. R za ve Senem

çiftinin iki çocu unun küçü üdür. Binali Bey daha küçük ya larda gurbete ç km .

Ankara, Bal kesir gibi ehirlerde çal r. Genç ya ta Türkan Han m’la

evlenmi tir. Askere gitmeden hemen önce 1966 y nda Ankara’n n Mamak ilçesine

göç etmi tir. Binali Bey, askere gitti inde â z brahim Karaçay üç ya ndad r.

Babas n askerli i döneminde dedesi R za ve annesi Türkan Karaçay’la

zaman geçirirler. Babas ndan ald klar  asker maa yla geçimlerini sa lamaya

çal rlar. Ancak az miktardaki asker maa yla geçim zorlu u çektikleri için

oturduklar  evin pencere cam  k lm  ve uzun bir süre, para olmad  için, cam n

k bölümünü yast k ve naylonla kapatarak so uklar  engellemeye çal lard r.

Hayat mücadelelerle devam ederken 1 Ocak 1967 tarihinin ilk dakikalar nda

n karde i Kenan Karaçay dünyaya gelir. Bu s ralarda baba Binali henüz

askerlik hizmetini tamamlamam r. Karde  Kenan’ n do umundan takriben birkaç

ay sonra dede R za Bey beklenmedik bir anda rahats zlan r ve kom ular taraf ndan

hastaneye götürülür. O günün ak am  kom ular hastaneden döner ama dedesi yoktur.

Kom ular dedesinin öldü ünü gizlese de içinden bir eyler koptu unu hisseder. Tek

ve en önemli can yolda , arkada  da kendisini terk etmi tir. Â n hayat nda

ald  ilk önemli darbedir bu.

1967 y n sonlar na do ru baba Binali Karaçay askerli ini tamamlay p

döner. Sonras nda Ankara EGO (Elektrik – Gaz – Otobüs) i letmesinde geçici i çi

olarak göreve ba lar. Art k her ey normale dönmeye ba lar, s nt lar n yerini

mutluluklar al r. Binali Karaçay Ankara EGO irketinde kadro alamay nca buradan

ayr r ve bir müddet sonra Kara Harp Okulunda sivil memur olarak göreve ba lar.
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Takriben 5 y l kadar çal ktan sonara bu görevinden de ayr p Ankara Gazi

Üniversitesine memur olarak girer. 2005 y nda emekli olur.

Anne Türkan Karaçay ise 1946 y nda Tercan’da do mu tur. Mahmut ve Elif

Sar gül’ün be  çocu undan ikincisidir. Sar gül ailesi de Tercan’da çiftçilikle

ra maktad r. Tercan Nüfus daresinin bilinmeyen bir sebeple yanm  olmas ndan

dolay  ailelerin nereden geldi ine dair net bir bilgi mevcut de ildir.

B. DO UMU

brahim Karaçay babas  Binali ve annesi Türkan Karaçay’ n ilk çocuklar

olarak 1 Mart 1963 tarihinde Erzincan’ n Tercan ilçesinin Çark la köyünde dünyaya

gelmi tir.

C. KARDE LER

brahim Karaçay’ n kendinden ba ka üçü erkek ikisi k z olmak üzere be

karde i vard r.

n karde leri:

Kenan Karaçay, 1967 y nda Ankara’da do mu  ve ilkokul mezunudur.

Ankara Belediyesi do algaz i letmesinde memur olarak çal maktad r. Evli ve bir

çocuk babas r.

smail Karaçay, 1968 y nda Ankara’da do mu  ve ilkokulu bitirmi tir.

Ankara’da ya amakta olup in aat kalfal  ile geçimini sa lamaktad r.

Kemal Karaçay, 1970 y nda Ankara’da dünyaya gelmi , ortaokuldan mezun

olmu tur. Ankara’da özel bir irkette çal makta ve halk oyunlar  ö retmenli i

yapmaktad r.

Derya Karaçay, 1977’de Ankara’da hayata gözlerini açm  olup lise

mezunudur. Ankara’da özel bir irkette çal maktad r.
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Leyla Karaçay, 1978 Ankara do umludur. Ev han nd r ve Ankara’da

çal maktad r.

Ç. Ö REN

brahim Karaçay’ n tüm ö renim hayat  Ankara’da geçmi tir. lkö renimine

Ankara Mamak S ka Hatun lkokulu’nda 1969 – 1970 e itim – ö retim sezonunda

ba lam r. Ba ar  bir ilkokul ö renimi geçirmi  ve okulda ba ar  bir ö renci

olarak ilk s ralarda yer alm r. lkokul döneminde tüm derslerde ve özellikle Türkçe

ve klasik matematik derslerinde oldukça ba ar r. Matemati e ilgisi henüz 4 – 5

ya lar nda kendini gösterir. Öyle ki ço unun kalemle dahi hesaplamada zorland

lemleri zihinden hesaplayabildi i için mahalle bakkal  R za Amca kar k

matematiksel hesaplar  ona yapt r. Bu sebeple de â za “ kinci Atatürk”

lakab  takm r.

Ba ar  bir ilkokul e itiminden sonra 1974 – 1975 e itim – ö retim

sezonunda Ankara’da Kaya  Ortaokulu’na ba lar. Okul, evlerine takriben 6 – 7

kilometre uzaktad r. Bu mesafeyi bazen yürüyerek ara s ra da trenle kat eder.

Ortaokul hayat nda da dersleri iyi iken birden klasik matematik yerine modern

matemati e geçilince o güne dek en büyük özelliklerinden bir olan matematik

kabiliyeti bir anda kaybolur. Ortaokul birinci s fta matemati i zorla da olsa geçer;

ama ikinci ve üçüncü s fta matematik derslerinde ba ar  problemi ya ar. kinci

fta sorumlu geçti i matematikten üçüncü s fta kal r. Bütünleme s navlar

döneminde, 1977 y n ortalar nda, siyasi olaylar patlak vermeye ba lar. Her gün

yol kesmeler, kavgalar… ortam  soka a ç lmaz hale getirir. Bu nedenle can

güvenli inin olmamas  yüzünden ortaokulu üçüncü s n bütünleme s navlar nda

rak r. Takriben 3 y l okuldan uzak bir ya am sürer. Bu sürede çe itli i lerde çal r;

fakat akl n bir kö esinde okuma a  yatmaktad r. Okula devam edememi  olmak

n hep zoruna gitmi tir.1979 y nda karar al p ne pahas na olursa olsun

okumaya kald  yerden devam eder. Önce matematik dersini verir ve ortaokuldan

mezun olur.
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Ankara Mamak Lisesi’ne kayd  yapt r ve lise birinci s f y llar nda 12

Eylül ihtilali patlak verir. Okul yollar n bile tehlike saçt  o zamanda, okuldan üç

l uzak kalman n h rs yla, ba ar  bir lise hayat na ad m atar ve k sa bir sürede s f

ikincisi olur.

n bu ba ar  lise ikinci s fta da devam eder. Kendisine s

geçti ini söyleyen fizik ö retmeni taraf ndan s fta b rak r. Karne günü takdirname

bekleyen brahim oka girer. S fta kalmakla kalmam  fizik dersi bran  dersi

oldu u için okuldan da at r. Takriben bir buçuk ay sonra MEB’in açt  yerlilik

nav  verir ve lise 3. s fa geçer. Üçüncü s fta bu kez de kimya ö retmeninin

azizli ine u ray p kimya dersinden bütünlemeye kal r. Bütünlemeyi vererek 1983

nda liseden mezun olur.

1983 y nda girdi i, ÖSS s nav  kazanamaz. 1984’te ise Ankara

Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya Fakültesi felsefe bölümünü kazan r. 60 ki iyle

ba lad  bölümü 1989 y nda 5 y lda bitirebilen 15 ki iden biri olur. Hülasa hayat

hep aksiliklerle geçen Karaçay’ n köyü de baraj n alt nda kal r. Bu durumunu

“K smete Bak” adl iirinde öyle anlat r:

El att m yer kurudu

Sanki Hakk’tan emir bitti

So uk vurdu, sis bürüdü

 ba lad , kömür bitti (9/1)

Ev yok diye dü tüm gama

Ramak kald  ev yapmama

Usta rgat buldum ama

Çimentoyla demir bitti (9/2)

Han m ile aç k aram

Alamazsam yand  ç ram

Birikti kürk için param

Piyasada samur bitti (9/3)
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D. ASKERL

Karaçay, 3 May s 1990 tarihinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

Artvin Yeti tirme Yurdu’nda ö retmen olarak ilk memuriyetine ba lar. 1991 y n

Aral k ay nda Ankara Etimesgut Z rhl  Birlikler Okulunda yedek subay olarak

askerlik hizmetinin ilk dört ay  geçirir. Sonra askerlik görevinin kalan k sm  1992

Nisan’ nda, Malatya – Kuluncak Lisesinde tamamlar. 16 ay olarak ba lad  askerlik

hizmeti 12 aya inince 30 Kas m 1992’de terhis olarak tekrar Artvin’deki ö retmenlik

görevine döner.

E. EVL

brahim Karaçay, üniversite 3. s n sonlar na do ru, May s 1987’de, s f

arkada  Ne e Özel ile daha evvel hiç konu mad  halde kantinde oturup ilk kez

sohbet eder. Zamanla Ne e Han m’a ilgi duymaya ba lar. Onun hayata kar  dik

duru u, onurlu hali brahim’i cezp eder; ama hislerini ona açmaya bir türlü cesaret

edemez. Sonra ne pahas na olursa olsun ona olan duygular  aç kça söylemeye karar

verir. Sonunda bir punduna getirip baklay  a ndan ç kar r ve okul bitince

evlenmeyi dü ündü ünü de söyler. Ne e Han m biraz p birkaç gün müsaade

istese de bu sevgi dolu teklife olumlu yan t verir. Bu müspet cevab  ald  gün

Karaçay’ n en mutlu günüdür.

Zaman gelir ve okul biter fakat ne erkek ne de k z taraf n ailesi böyle bir

evlili e raz  görünmemektedir. Ama Karaçay pes etmek niyetinde de ildir. Göreve

de ba lamad  için k z istemeye de gidemez. Nihayet 3 May s 1990’da Artvin’e

retmen olarak atan r. Ailesi bu evlili e kar  oldu u için Karaçay, arkada  ve

tan k büyükleriyle Ne e Han  ailesinden istemeye gider. Belli bir dü ünme süresi

isteyen kay n peder aday  ikna olur ve 1991 y nda brahim Bey ve Ne e Han m

ni anlan rlar. Bu ni an 1993 y  A ustos ay nda evlilikle neticelenir. Böylece zorlu

bir yolculuk daha selametle sonuçlan r.

z, Ne e Han m’la hâlâ haz rda Seydi ehir’de ö retmenlik

yapmaktad r. Mutlu bir evlilikleri ve bu evlilikten ikisi erkek birisi k z olmak üzere

üç çocuklar  vard r.
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iire yönelmeye ba lad  ilk günlerdir bu dönemde e i Ne e Han m

hastalan r ve hastaneye kald r. Bu duruma çok üzülen Karaçay “Ç k da Gel Gayr ”

adl iiri yazar. Bu â n yazd  ikinci iirdir.

Sen gittin gideli düzen bozuldu

Kalmad  naz z ç k da gel gayr

Sevenlerin içten içe üzüldü

Gülmüyor yüzümüz, ç k da gel gayr  (41/1)

Her yan  kaplad  derinden hüzün

Kalk gel art k evde görelim yüzün

Tad  tuzu kaçt  bak hepimizin

Yollarda gözümüz, ç k da gel gayr  (41/2)

Mutlu günlerimiz mazide kald

Ne e’nin yerini gam keder ald

Gönül bahçemizin çiçe i soldu

 oldu yaz z, ç k da gel gayr  (41/3)

F. ÇOCUKLARI

brahim ve Ne e Karaçay çiftinin evliliklerinden Fatih (28.05.1994), Güzide

Hilal (28.05.1999) ve O uzhan (28.06.2001) adl  iki erkek bir k z çocuklar  dünyaya

gelmi tir.

Çocuklar ndan Fatih dokuzuncu s f, Güzide Hilal ilkö retim 4. ve O uzhan

ilkö retim 2. s fta okumaktad r.

G. MESLE

Ankara Üniversitesi Dil – Tarih ve Co rafya Fakültesi felsefe bölümü

mezunu olan â z 1990 y ndan beri felsefe ö retmeni olarak görev

yapmaktad r.
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Üniversitede ö renim gördü ü y llarda brahim Karaçay, müteahhitlik yapan

day  Ahmet lhan’ n yan nda çal . Bu vesileyle 50’den fazla il’e gitmi tir.

Kendi deyimiyle day  ona henüz üniversite ö rencisiyken gerçek dünyay

tan tm r.

Meslek hayat nda s ras yla u görevlerde bulunmu tur:

1990 y nda Artvin yeti tirme yurdunda dört buçuk sene görev yapm r.

Daha sonra 1994 y n Kas m ay nda MEB’e geçerek Arhavi Lisesi’ne felsefe

retmeni olarak atanm r. Bu görev yerinde üç y l çal ktan sonra 1997 – 1998

itim – ö retim sezonunda Konya’n n Seydi ehir ilçesindeki Enis anl lu

Lisesi’ne atanm  ve halen burada felsefe ö retmeni olarak görevine devam

etmektedir.

renim hayat nda bir türlü yüzüne gülmeyen talihi i  hayat nda fazlas yla

gülmü tür. Görev ald  tüm kurumlardan memnuniyetini dile getiren â z bu

memnuniyetini ve imdi halen çal  okuluna olan ba u iiriyle, Enis

anl lu Lisesi, dile getirir:

Gururluyuz daim diktir ba z

Gelece e hayat vermek dü ümüz

Cehaletle sava  bizim i imiz

Enis anl lu Lisesi’yiz biz (102/5)
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II. BÖLÜM / BRAH M KARAÇAY’IN Â IKLI I VE MAHLASI
ETRAFINDA

A. BRAH M KARAÇAY’IN Â IKLI I

Küçük ya lardan beri halk edebiyat  ve iirine a  derecede ilgi duymas na

ra men iir yazmay  dü ünmemi tir ( lkokul y llar nda sadece “Ku lar” adl  bir iir

kaleme alm r. Daha sonra ise iir yazmam r). Ö renim hayat  boyunca gerek

halk ve divan iirine gerekse Türkçe – edebiyat derslerine olan büyük ilgisi

retmenlerinin dikkatini hep çekmi  ve bu derslerin en ba ar  ö rencilerinden

olmu tur.

Çocuklu unda dahi özellikle TRT’den â klar bayram  sürekli takip

etmi tir; fakat ustas  Öksüz Ozan’la, Ahmet Y ld m’la, tan ana kadar bir dörtlük

bile, ilkokulda yazd  “Ku lar” adl iir hariç, yazmam r.

n Seydi ehir’e yeni geldi i s ralarda, 1997 sonu 1998 y  ba lar

gibi, bir toplant da gözüne daha evvel hiç görmedi i biri çarpar. Toplant  s ras nda

tan ma f rsat  bulamad  bu ahs  daha sonra caddede yürürken tesadüfen görür. O

ki inin yan na giderek tan mak için ad  ve ne i le me gul oldu unu sorar. O ah s

da ad n Ahmet Y ld m (Öksüz Ozan) oldu unu Seydi ehir’deki alüminyum

fabrikas nda çal  ve ayn  zamanda halk ozan  oldu unu söyler. Ahmet Bey’in

halk ozan  oldu unu duyunca â n gözleri ldar. Mahlas n da Öksüz Ozan

oldu unu da ö renen Karaçay daha önce bu mahlasta bir â ktan haberdar de ildir.

Ahmet Y ld m’ n gerçek bir ozan olup olmad ndan emin olmak için kendisinden

birkaç dize iir okumas  ister. Öksüz Ozan’ n a ndan dörtlükler dökülmeye

ba lay nca has bir â kla konu tu unu anlar. Tan kl klar  o günle s rl  kalmaz,

dost olup ailecek s k s k görü meye ba larlar. Karaçay, Öksüz Ozan’ n evinde

klar n iir kitaplar  okudukça onlardan feyz almaya ba lar. Bir yandan da Öksüz

Ozan’la dörtlükler eklinde at ma yapmaya çaba gösterir. Zaman bu ekilde

geçerken, Öksüz Ozan brahim Karaçay’ iir yazmaya ba lamas  için srarla ikna

etmeye çal r. Sonra â z, Öksüz Ozan’dan iir yazma tekniklerini ö renir. Yine

bir gün ozan n evindeyken okudu u “Güldeste” adl  kitaptan da iyice etkilenip iir

yazmaya karar verir. Öksüz Ozan’dan da bu airlik yolculu unda ustal k sözü al r.
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Art k Karaçay’ nda bir ustas  vard r. Onun k lavuzlu u ve ö retileriyle iir

yazmaya ba lar. Usta – ç rak ili kisi içinde devam eden airlik serüveninde ilk iirini

tahs m Ustam” ad yla at ma tarz nda yazm r:

Karaçay:

tahs m sevmem ben bu huyumu

Midemi sorarsan ah! Derim ustam

le yeme inde yirmi koyunu

Sorma hallerimi zor yerim ustam (114/1)

Öksüz Ozan:

Çok üzüldüm, bu kötü bir hastal k

San m bu derde ilaç olmal

Yirmi koyun ile gel içinden ç k

Midenin bir k sm  k raç olmal  (114/2)

z, ustas  Öksüz Ozan’ n destek ve te vikiyle hala iir yazmaya devam

etmektedir. Ustas na sayg  ve minnetini “Öksüz Ozan” adl iirinde öyle dile getirir:

Tutam tutam hakiki gül

Destesidir Öksüz Ozan

Günümüzün gerçek gönül

Postas r Öksüz Ozan (14/1)

Kültür tarla, o bir pulluk

iir dersen onda bolluk

Kültürümün be  bin y ll k

Listesidir Öksüz Ozan (14/2)

Karaçay zaman zaman iirlerini elden geçirerek eksik gördü ü, be enmedi i

yerleri de tirip yeniden düzenlemektedir.
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z iir yazmak için Türkiye’de özellikle toplumsal konularda uygun

malzemenin her daim bulunaca  fikrindedir. Amatör olarak ba lama çalmakta olan

ozan z, saz ile çal p söylememekte olup yaln zca iir yazmaktad r.

Ayr ca Feyzi Hal , Â k Reyhani gibi halk iirinin üstatlar yla tan ma

erefine eri ti i için kendisini çok ansl  hissetmektedir.

B. Â IK BRAH M KARAÇAY’IN MAHLASI

brahim Karaçay ilk iirlerini mahlas kullanmadan yazm . Daha sonra ustas

Öksüz Ozan mahlas kullanmas  gerekti ini ve soyad n mahlasa uygun oldu unu

söyleyerek airimize “Karaçay” mahlas  vermi tir. Daha evvel yazd iirlerin

sonuna da mahlas ekleyerek “Karaçay” mahlas  kullanmaya ba lam r. Â z

baz iirlerinde (1, 8, 21, 29, 37, 40, 50, 54, 62, 65, 73, 80, 82, 95, 102, 108, 110,

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126) mahlas kullanmam r.

C. Â IK BRAH M KARAÇAY’IN ETK NDE KALDI I Â IKLAR

Karaçay henüz küçük ya larda halk müzi ine ilgi duymaya ba lar. Kendini

bildi inden beri; Â k Veysel, Â k Reyhani, Â k Daimi, Davut Sulari, Â k

Mahzuni, Murat Çobano lu, eref Ta ova, Hüseyin Ç rakman gibi â klar n

plaklar  dinleyerek büyümü tür. En çok da Â k Reyhani ve Â k Veysel’den

etkilendi ini söylemi tir. Karaçay’a göre Â k Reyhani bugüne dek gelmi  geçmi

tüm â klar n en özelidir.

z, divan airlerinden, Fuzuli, Baki ve Nedim’i de be enerek

okumaktad r. Karaçay’ n en çok etkilendi i iir ise Ahmet Ha im’in “Merdiven” adl

iiri olmu tur.

D. Â IK BRAH M KARAÇAY’IN ETK NDE KALDI I K LER

Karaçay genel olarak ki ilerden ziyade fikirlerin, toplumu ilgilendiren

konular n, milli ve manevi duygular n etraf nda iir çizgisine yön vermektedir. Ki i

olarak ise en çok Atatürk’ten etkilendi ini, her geli en olayda Atatürk’ün ileri

görü lülü ünü ve dehas  gördü ünü belirtmektedir.
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Hayatta en fazla istedi i eylerden biri de Mustafa Kemal’i görmektir; ama

ya  olarak buna imkan bulamam r. Atatürk’e özlemini bir gün gördü ü bir rüyada

giderdi ini söyler. Rüyamda memleketin halini be enmedi atam z, der ve “Atatürk’e

Cevap” adl iiri yazar:

Rüyamda k zd n ya “bu hal ne” diye

Sen gideli türlü oyun ço ald

Yeni icat oldu bu tür hediye

Ordan buradan ithal beyin ço ald  (40/1)

Her dönemde sa lam yere dayanan

kar için bin bir renge boyanan

Fakir yat p sabah zengin uyanan

Damat, dünür, o ul, kay n ço ald  (40/2)

Ço ald  kiminin pay na dü en

Bizlere kokmuyor kom uda pi en

Yetim fakir hakk  yiyerek en

Tomruk gibi ense, boyun ço ald  (40/3)

E. Â IKLI IYLA LG  HUSUSLAR

z saz e li inde at ma yapamamakta; fakat Öksüz Ozan’la “ tahs m

Ustam” adl iirinde Ozan lo’yla ise “Avc lar ve Ozan lo’nun Cevab ” adl iirde

yaz arak at ma yapm r.

k brahim Karaçay hikaye tasnif edememekte onun hikayeli türküsü de

bulunmamaktad r.

z leb de mez türünde iir söyleyememektedir.
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F. HAKKINDA YAPILAN ÇALI MALAR VE YAYINLANMI

RLER

a. Doktora Tezinde Bir Bölüm

r. Gör. Dr. Aziz Ayva taraf ndan haz rlanan Konya Â kl k Gelene i ve

k Ataro lu Hayat  – Sanat  – iirleri – iirlerinin Tahlili (Konya 2005) adl

doktora tezinde â n k sa biyografisi ile “Dedi Bana” adl iiri yer almaktad r

(s.298-299).

b. Hakk nda Lisans Tezi

Yasemin Uygun, k brahim Karaçay ve iirlerinden Örnekler adl  Prof.

Dr. Ali Berat Alptekin dan manl nda 2004 y nda Selçuk Üniversitesi’nde

haz rlanan lisans tezinde Â k brahim Karaçay’ n çok k sa hikayesi ve 3’ü dörtlük

olmak üzere 79 iirine yer verilmi tir.

c. Yay nlanm iirleri

1. (2001), “Nerdesin”, Ça /Kültür Sanat Bilim Dergisi, 45 (503), Ekim, 31.

(15 numaral iir).

2. (2002), “(Biraz) Dü ün”, Ça /Kültür Sanat Bilim Dergisi, 46 (508), Mart,

22. (4 numaral iir).

3. (2003), “Olmaz mi ”, Ça /Kültür Sanat Bilim Dergisi, 47 (523),

Haziran, 28. (94 numaral iir).

4. (2005), “ ehirden Köye Mektup”, Ça /Kültür Sanat Folklor Dergisi, 49

(550), Eylül, 31. (25 numaral iir).
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III. BÖLÜM /Â IK BRAH M KARAÇAY’IN RLER N
NCELENMES

A. MUHTEVA YAPISI

Çal mam zda yer alan iirlerden yola ç karak, Â k brahim Karaçay’ n

iirlerinde i ledi i konular a da çe itli ba klar alt nda incelenmi tir. Burada

n iirlerinde en fazla de indi i konular ön s rada yer alacakt r.

YERG

k brahim Karaçay birçok iirinde toplumuzdaki aksakl klar , sorunlar ,

olumsuz fiil ve ki ileri görmezden gelmeyip ele tirmesini bilmi tir. O, toplumun

nt lar na kar  duyars z kalmam r.

z a daki örnek dörtlüklerde; insanlar , aileleri, peri an eden içki ve

kumar illetini ele tirel bir gözle yans tmaktad r:

Sinirlendi a  alkol dozunu

Bast  gaza sald  gitti h

Korkunç kaza ald  iki k

Kendisi kefeni y rtt inasi (36/4)

Yamac na koymu  bir y n bira

Her yudum al ta co uyor sarho

Ho  olmasa gerek evde manzara

Estikçe, avrad  bo uyor sarho  (95/1)

u kumar bir illet beter mi beter

Borç listesi mi  uzay p gider

Bir t rt  duysa alt na eder

Yedek bulur ise don de tirir (91/5)

Noksan adl iirinden ald z a daki dörtlükte â z ele tiri oklar

vergi kaç ran tüccarlara yöneltmektedir:
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Tüccar n zekisi çark  döndürür

Ha a o, devleti nas l kand r

Bütün kazanc  cebe indirir

Bir tek kusuru var, vergisi noksan (59/5)

z, a daki örnek dörtlüklerin 1.sinde sahte eyhleri, 2. ve 3.’sünde

ise sahte hocalar  yermektedir:

Az daha okuyup eyh mi olsayd m

Akl  az, paral  mürit bulsayd m

Has ndan sekiz on hatun alsayd m

Sen s rra önceden varm n eyhim (!) (53/7)

Mal olmas n, bölük pörçük k rk pare

Fakir al mas n bo  ver avare

Yeti , zekata bul acil bir çare

Zengine ya atma hazan  hocam (!) (48/7)

Hoca (!) sakat, hasta sakat

Birden dald  tekme tokat

Müthi  gayret etti, fakat

Kan ç kt  da, cin ç kmad  (6/8)

LL  DUYGULAR

Gönlü vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolu olan â z bu yüce duygular

ve bu duygular u runa can  feda etmi ehitlerimizi iirlerinde i lemi tir.

daki örnek dörtlüklerde â z Milli Mücadele döneminde, Türk

milletinin kahramanl klar  dile getirmektedir:
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Türk milleti art k dindi gözya n

Destan, yazd  se men, zeybek, dada n

Frans z’a Urfa, Antep, Mara n

Hesab  sordu umuz gün bugün (73/6)

Ba  kald p hep beraber zillete

Gem vurulmaz dedik asil millete

Büyük Taarruz’la Ege’den öte

Dü manlar  sürdü ümüz gün bugün (73/8)

Bayrak adl iirinden ald z a daki iki dörtlükte, â z bayra za

seslenmektedir:

Bu ekle gelmedin kolayl k ile

Örnek mi istersin, al! Çanakkale

Söyle merak edip sayd n m  hele

Kaç oldu u runa ölen bayrak hey (99/2)

Sen bensin ben senim var m  fark z

Sonsuza dek var olmakt r, ülkümüz

Ebedi söylensin dilde türkümüz

Ba zda hep dalgalan bayrak hey (99/5)

z a daki dörtlüklerinde ise vatan na olan sevgisini ifade

etmektedir:

Ölmek laz msa, ölürüz

Bedel öder, can al z

Vatan  namus biliriz

Can verir, vatan vermeyiz (21/5)
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u ba  vatan için yakm m

Yi it olan söndürsün de göreyim

Ay y ld  semalara çekmi im

Yi it olan indirsin de göreyim (56/1)

Her zerresi sulanm , ehidimin kan  var

Bütün dünya ahittir; erefi var, an  var

Nas l gurur duymazs n, ilahi bir lütuf bu

te bu asil Türk’ün, asil bir vatan  var (125)

z a daki dörtlü ünde ise Türk milletinin birey ve yöneticilerine

üt vermektedir:

Vatan , milleti darda kal nca

Ön safa geçmeli zaman gelince

Yönetici olan herkesten önce

Ate ten gömle i giymeli beyler (84/5)

daki örnek dörtlükte ise vefakar ehitlerimizi anlatmaktad r:

Yazd  son mektup cebinde kalm

Vurmu lar, on iki yi idim ölmü

Tabutu bayra a sar  gelmi

ehidim var evim yasl r bugün (74/3)

K VE SEVG

k brahim Karaçay birden çok iirinde be eri a k ve sevgi konusunu

lemi tir. A k ve sevdan n önemini iirlerine aksettirmi tir.

z, Sevdi im adl iirinden ald z dörtlükte kavu amad

sevgilisine öyle seslenmektedir:
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Gözlerim kan a lar, yüre im darda

Halimiz peri an ayr  diyarda

Belki de k smette kavu mak var da

Gelmiyor bir türlü s ra sevdi im (52/3)

daki örne imizde ise â z vuslat için yârine verdi i sözü dile

getirmektedir:

Nazl  yâre sözüm vard r ezelden

Beklenmedik gün de olsa gelirim

rsat  bulur bulmaz tez elden

Dert bir de il, bin de olsa gelirim (55/1)

k De il Bu adl iirinden ald z örnek dörtlükte â z a  kendince

ifade etmeye çal r:

k de il bu, yoksan bütün romanda

k de il bu, özlem yoksa her anda

k de il bu, e er duran zamanda

Her saate bir y l eklemediysen (62/3)

z a daki örne imizde ise sevdal na olan hasretini anlatmaktad r:

Garip bir heyecan sard  kalbimi

llar n özlemi k rd  kalbimi

Senden ayr  kalmak yordu kalbimi

Kaç kere kap  çald m, nerdesin (68/6)

ÜT

üt konusu, Â k brahim Karaçay’ n iirlerinde kulland  önemli bir

unsurdur. Â z bu iirlerinde insanlar  e itmeyi ve onlara yol göstermeyi

amaçlamaktad r.
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z, O ul adl iirinden ald z u iki dörtlü ünde o luna önemli

ütler vermektedir:

nsanl k, haddini bilmekse e er

Herkes mecras nda akmal  o ul

erefli ya amak en büyük de er

runa dünyay  yakmal  o ul (46/1)

Herkesi dost bilip s rr  açma

Varl a sahip ol, savurup saçma

Dar günde dostunu b rak p kaçma

Yi it, zor zamanda ç kmal  o ul (46/4)

z, Sak n Ha! adl iirinden ald z a daki örnek dörtlü ünde ise

sa kl  ve iktisatl  ya aman n gere ini vurgulamaktad r:

Sa k, servet Allah’tan bir emanet

Senindir belleyip rma sak n

Giderini kazan nca ayar et

Kendini aya a dü ürme sak n (64/1)

smet De ilse adl iirinden ald z u dörtlükte ise varl k ve makam n

baki olmad na dikkatleri çekmektedir:

Varl a güvenme k smet de ilse

Dünya bu, tersine döner mi döner

Önünde sultanlar, ahlar e ilse

ld n bir anda söner mi söner (85/1)

 DUYGULAR

Vatan  gibi dinine de içten ba  olan â z dini konular  da iirlerinde

lemi tir.
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Unutma Müslüman adl iirinden ald z örnek iki dörtlükte din

karde lerine uyar larda bulunmaktad r:

Görev bitti sanma, orucu tutup

Namaz ile oruç biti ik kutup

ftar n ard ndan s rt üstü yat p

Otuz üç rekat  sak n unutma (27/3)

Geri durma ibadette, duada

Helal kazan, huzur olsun yuvada

Bu dünya geçici, öbür dünyada

Silleyi tokat  sak n unutma (27/4)

z bu dörtlü ünde inanc n gücünü ifade ederken birilerini de inceden

inceye ele tirmektedir:

lac m Allah’t r sa lamd r köküm

Uyar m Kuran’a ne ise hüküm

Her ki i kendine olmal  hekim

Derman sen de yara bende bulunmaz (101/4)

daki örnek dörtlü ümüzde ise â z, ahireti kazanman n ilimle,

öhretle de il gerçek slam’la olaca  belirtmektedir:

Karaçay der ilmin sel olup aksa

öhretin dillerde ayyuka ç ksa

Hakiki slam’dan haberin yoksa

Öyle ucuz yollu ahiret olmaz (100/3)
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GÖNÜL

z iirlerinde gönül konusuna da de inmi tir. O bu konuda söyledi i

iirlerinin genelinde gönülden ikayet etmektedir. A daki dörtlükte gönüle

sitemini öyle dile getirir:

Bu nas l muhabbet divane gönül

Ne sohbetin belli, ne sözün belli

Dört mevsim ba ma u ramaz bülbül

Ne bahar n belli, ne yaz n belli (34/1)

da dörtlükte ise Â k brahim Karaçay gönüle uyar larda bulunmaktad r:

Yeter be! Çekti im senin elinden

Haddini bil, bana bak deli gönül

Hep terse akars n b kt m selinden

Bir de do ru yöne ak deli gönül (47/1)

daki örne imizde ise â z gönlünün psevdili inden

bahsetmektedir:

Biner at n terkisine

Ba lar sevda türküsüne

Her güzelin arkas na

Dü er gider deli gönlüm (13/2)

ANA SEVG

k brahim Karaçay vefakar ve cefakar analar  unutmay p ana sevgisini

milli ve dini bir uurla harmanlayarak iirlerinde i lemi tir.

Can Anam adl iirden al nan örnek iki dörtlü ün birincisinde, â z ana

sevgisini milli aç dan ikincisinde ise dini aç dan incelemektedir:
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Akl  olan bilir dünyada yerin

Yavuz’dan Fatih’ten belli hünerin

Mustafa Kemal’de senin eserin

Bilmeyen tarihe sorsun can anam (49/4)

Sen ki Rabbimizden kutsal emanet

Sen varsan nesiller var olur elbet

Cennet aya nda ilahi hikmet

nsanlar içinde birsin can anam (49/5)

daki örnek iki dörtlü ümüzde ise â z ana sevgisini ehidin gözüyle

anlatmaktad r:

Bayra a sar  kanlar bürümü

Giden tabutumu izliyor anam

Garibin gözünde ya  kurumu

Sanma ac  gizliyor anam (50/1)

Yeter anam dinsin gönlünün pas

Vatan için ölmek ölümün has

Özlersin bilirim uzatma yas

ehidin de seni özlüyor anam (50/5)

ER KONULAR

n iirlerinde yer alan konulardan biri de fakirliktir. A daki örnek

iki dörtlükte â z fakir fukaran n kaderlerine terk edilmesini ele tirel bir gözle

yans tmaktad r:

Mazlumlar  kim kay r

Hakl  haks z kim ay r

Yetim fakir kim doyurur

Nerde eski bey garda m (11/6)
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Selam n yerine geçiyor para

Adam say lm yor fakir fukara

Ecdada bakmaya yüzümüz kara

Tütmez olmu  art k garip bacas  (37/3)

k brahim Karaçay’ n iirlerinde dile getirdi i, konulardan biri de

gurbettir. A daki dörtlükte gurbetten ikayetini anlatmaktad r:

Kimler icat etmi  nerede kökün

Gidersem bir daha ça rma sak n

Ta yamaz oldum çok a r yükün

Beni hayat mdan bezdirdin gurbet (98/2)

k Karaçay iirlerinde kad nlara da yer vermi tir. A daki dörtlükte

kad nlar n önemini belirtmi tir:

Allah’ n büyük bir lütfudur kad n

Say z eme i vard r bizlere

Onlar ile gönül al r murad n

Anad r, bac r, yârd r bizlere (32/1)

Ço u â z gibi Cumhuriyet konusunda Â k brahim Karaçay’da bir iir

yazm r. A daki örnek dörtlük â n Cumhuriyet Bayram  adl iirinden

al nm r:

Cumhuriyet asla gelmez hataya

Emanetin bizde bundan öteye

Gururumuz an  büyük Ata’ya

eref sözü verdi imiz gün bugün (73/10)

i Ne e Han m’ n hastalan p hastaneye kald lmas  üzerine â n e ine

yazd iirden al nm  dörtlü e yer veriyoruz:



29

Mutlu günlerimiz mazide kald

Ne e’nin yerini gam keder ald

Gönül bahçemizin çiçe i soldu

 oldu yaz z ç k da gel gayr  (41/3)

Atam  rüyas nda gören â z Atatürk’e a daki dörtlükte

seslenmektedir:

Rüyamda k zd n ya “bu hal ne” diye

Sen gideli türlü oyun ço ald

Yeni icat oldu bu tür hediye

Ordan buradan ithal beyin ço ald   (40/1)

z örnek dörtlükte ise çocukluk özlemini anlatmaktad r:

çim sevinçle dolu, co tukça co uyorum

Uçan kelebeklerin ard ndan ko uyorum

Bu ne enerji böyle kendime yorum

Sekiz, on ya lar n lezzeti dama mda (104/3)

z a daki dörtlükte ise annesi vefat eden Rasim Köro lu’na

taziyede bulunur:

Tesellin var derdin olsa da kat kat

nananlar bilir budur hakikat

Ölüm ile ba lar ebedi hayat

Arif olanlarca sezilir üstat (97/4)

Bu dörtlükte ise â z kaynanas ndan bahsetmektedir:

Tam on bir senedir benim kaynanam

Eski plaklar  çalar her saat

Sohbet döner para olur vay anam

Derin hülyalara dalar her saat (96/1)
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k Karaçay, bir dörtlü üne yer verdi imiz iiri ustas  Öksüz Ozan için

yazm r:

Kültür tarla o bir pulluk

iir dersen onda bolluk

Kültürümün be  bin y ll k

Listesidir Öksüz Ozan (14/2)

n halen ö retmen olarak görev yapt  lise için yazd iirden bir

dörtlü e yer veriyoruz:

Gururluyuz daim diktir ba z

Gelece e hayat vermek dü ümüz

Cehaletle sava  bizim i imiz

Enis anl lu Lisesi’yiz biz (102/5)

daki örnek dörtlükte ise Â k Karaçay türkülerimizi konu alm r:

Buram buram Anadolu türküler

Beraber do mu uz, mazimiz vard r

Her gönülde sevda yolu türküler

Sevgiliye cilve, naz z vard r (88/1)

B. EK L YAPISI

KAF YE EMASI

Çal mam zda inceledi imiz Â k brahim Karaçay’ n farkl  hece ölçüsündeki

iirlerinin kafiye emas  a da belirtilmi tir.

7’lilerde

1. abab, cccb, dddb, (1, 2)
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8’lilerde

1. abab, cccb, dddb, (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,

20, 21)

11’lilerde

1. abab, cccb, dddb, (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103)

2. aaaa, bbba, ccca, (42)

3. abcb, dddb, eeeb, (76)

14’lülerde

1. abab, cccb, dddb, (104, 106, 107, 108, 109, 111, 112)

2. aaabb, cccbb, dddbb, eeebb, (105, 110)

KAF YE ÇE TLER

a. Yar m Kafiye

Dize sonlar nda, redif hariç, yaln z tek ses benzerli ine dayanan kafiyeye

yar m kafiye denmektedir. Â k edebiyat nda s kça kullan lan kafiye türü de olan

yar m kafiye örne ine a da yer verilmi tir. Burada –mad m ekleri redif iken –l

sesi ise yar m kafiyedir:

Eziyet i kence gördüm y lmad m

Dik tuttum ba  naçar kalmad m

Direndim, namerde köle olmad m

Bükmek istediler k ld m dostum (57/2)

b. Tam Kafiye

Dize sonlar nda, redif d nda, iki sesin benzerli ine ba  kafiyeye tam kafiye

ad  verilmektedir. A daki örnekte belirtildi i üzere dize sonlar ndaki kelimelerin

son iki harfi tam kafiyeyi olu turmaktad r:
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Sen ki Rabbimizden kutsal emanet

Sen varsan nesiller var olur elbet

Cennet aya nda ilahi hikmet

nsanlar içinde birsin can anam (49/5)

c. Zengin Kafiye

Dize sonlar nda, redif d nda, üç ve üçten fazla sesin benzerli ine dayanan

kafiyeye zengin kafiye denilmektedir. A daki örnekte dize sonlar nda yer alan –

cak sesleri zengin kafiyeyi olu turmaktad r:

Sahip ol nefsine olma oyuncak

Uzak dur kötüden, kaç kö e bucak

Bilinmez ne zaman kopacak ancak

yamet zaman  zinada gizli (35/4)

RED F YAPISI

Dize sonlar nda kafiyeden sonra gelen, yaz lar  ve görevleri ayn  olan

eklere; yaz lar  ve anlamlar  ayn  olan kelimelere redif denilmektedir.

Ek eklindeki Redif

Dize sonlar nda kafiyeden sonra gelen, yaz lar  ve görevleri ayn  olan

eklere, ek eklindeki redif ad  verilir. Bu tür redifler tek sesten olu abilece i gibi bir

ve birden fazla heceden de olu abilir. A daki örnekte verilen –da eki redifi

olu turmaktad r:

Dü man dolu dört bir yanda

Ümit var ç kmayan canda

Dünya denilen bu handa

Durdum ama neler çektim (12/2)
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Kelime eklindeki Redif

Dize sonlar nda kafiyeden sonra gelen, yaz lar  ve anlamlar  ayn  olan bir

ve birden çok kelimeye, kelime eklindeki redif ad  verilir. A daki örnekte

verilen, olarak kelimesi redifi olu turmaktad r:

Erkenden kalk yor eza olarak

Namaz  k yor kaza olarak

Geç kal nca yemek ceza olarak

Küpe da lar  düz etti gitti (39/7)

Bir Ek ve Bir Kelimeden Olu an Redif

Dize sonlar nda yer alan redif, bazen bir ek ve bir kelimeden olu maktad r.

daki örnekte redif bir ek ve bir kelimeden olu mu tur:

llar geçti ömür gitti habersiz

Güç tükendi derman yitti habersiz

Yolun ilk yar  bitti habersiz

Ya  k rka dayand  haberin olsun (72/2)

HECE ÖLÇÜSÜ

z brahim Karaçay iirlerinde 7’li, 8’li, 11’li ve 14’lü olmak üzere

dört farkl  hece ölçüsü kullanm r. Â z iirlerini daha çok 11’li hece ölçüsü ile

yazm r. A da dört farkl  hece ölçüsüyle söyledi i iirlerinden örnekler yer

almaktad r:

7’li Hece Ölçüsü

Ayr lmazs n zenginden

Fakir bilmez renginden

Bizi de say denginden

Bir kez gel de nazara (2/4)



34

8’li Hece Ölçüsü

Sevda bulmak istiyorsan

Nasip almak istiyorsan

 bilmek istiyorsan

Git da lar  delene sor (18/2)

11’li Hece Ölçüsü

Varl a güvenme k smet de ilse

Dünya bu, tersine döner mi döner

Önünde sultanlar, ahlar e ilse

ld n bir anda söner mi söner (85/1)

14’lü Hece Ölçüsü

Giderek de iyor, tabiat n dengesi

Bir güzellik kat yor, göçmen ku lar n sesi

Üzerimi örtüyor mutlulu un perdesi

Kendimi buluyorum, sevginin oda nda (104/2)

DURAK YAPISI

7’li Hece Ölçüsüyle Söylenilen iirlerde Durak

k brahim Karaçay’ n 7’li hece ölçüsüyle söyledi i iirlerinde durak yap

genellikle 4+3’tür. Ama baz  dörtlüklerde hem 4+3 hem 3+4 durakl  m sralar

bulunmaktad r. A da 4+3 durakl  bir dörtlük örne i verilmi tir:

4+3:

Hemen yapma/hamleyi

Küçümseme/damlay

Çözemezsen/cümleyi

Kelimeyi/diz anla (1/2)
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8’li Hece Ölçüsüyle Söylenen iirlerde Durak

n, 8’li hece ölçüsüyle söyledi i iirlerinde 4+4 ve 5+3 olmak üzere

iki farkl  durak yap  yer almaktad r. Bu durak yap lar  a daki dörtlüklerde

örneklendirilmi tir:

4+4:

Sonsuz olur/Hak kudreti

Tükenir mi/bereketi

Tek ba na/tüm nimeti

Yiyen varsa/beri gelsin (16/4)

5+3:

Milli kültürden/kopulan

Gerçek anlamdan/sap lan

Laf olsun diye/yap lan

Törenin ta avrad  (7/6)

11’li Hece Ölçüsüyle Söylenilen iirlerde Durak

n, 11’li hece ölçüsüyle söyledi i iirlerinde 6+5 ve 4+4+3 olmak

üzere iki çe it durak yap  mevcuttur. A da bu durak yap lar na birer örnek

verilmi tir:

6+5:

Sava  has l olur/mecbur kal r

Soysuz namertlere/k ç çal r

Bir haks z fermanla/kelle al r

Yi ide dokunur/buyruk ac  (42/2)

4+4+3:

Nazl  yâre/sözüm vard r/ezelden

Beklenmedik/gün de olsa/gelirim

rsat /bulur bulmaz/tez elden

Dert bir de il/bin de olsa/gelirim (55/1)
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14’lü Hece Ölçüsüyle Söylenen iirlerde Durak

n 14’lü hece ölçüsüyle söyledi i iirlerinin durak yap  7+7’dir. Bu

durak yap  a da bir dörtlükte örneklendirilmi tir:

7+7:

Ne de çok muhtaçm m/içten tatl  sözüne

çim bir ho  oluyor/her bakt kça yüzüne

Dünya umrumda de il/son vermi im hüzüne

yorum kab ma/ta kça ta yorum (108/2)

C. EDEB  SANATLAR

1. AL TERASYON

srada ayn  sessiz (ünsüz) harflerin tekrarlanmas na aliterasyon ad

verilmektedir. A daki örnek dörtlü ün ikinci m sras ndaki “s” ünsüzleri

aliterasyonu olu turmu tur:

Akl n fakir deyip hor gören ahmak

Sa k sende sara bende bulunmaz

Ben senden zenginim dikkatlice bak

Zemzem sende bira bende bulunmaz (101/1)

2. RSAL-  MESEL

Söylenenleri inand  k lmak ve peki tirmek için dörtlükte atasözü, özdeyi

kullan lmas na irsal-i mesel sanat  denilmektedir. A daki örnek dörtlü ümüzün

üçüncü m sras nda atasözü kullan larak irsal-i mesel olu turulmu tur:

Kötülükte k lma karar

Öfke, nefret neye yarar

Keskin sirke küpe zarar

Hak güdülür dava ile (4/5)
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3. ST FHAM

Duygu ve anlat  güçlendirmek için kar nda herhangi bir cevap

beklemeden soru sorma sanat na istifham ad  verilmektedir. A daki örne imizde

cevap beklenmeksizin sorulan sorularla istifham sanat  gerçekle tirilmi tir:

Bizde kuru s  atmayan m  var

Destursuz yalana laf m  dayan r

Bo  kafayla ak l satmayan m  var

Lüzumsuz çeneye gaf m  dayan r (89/1)

4. K NAYE

Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullan lmas na

kinaye denilmektedir. A daki örnekte e ek kelimesinin hem gerçek hem mecaz

anlamda kullan lmas  kinaye sanat  ortaya ç karm r:

Aptal çoksa denge böyle kurulur

Uyan k yan yatar, ahmak yorulur

Elbet her e e semer vurulur

Sonuca man n ne anlam  var (79/6)

5. MECAZ-I MÜRSEL

Mecaz-  mürsel, bir sözün benzetme amac  olmadan ba ka bir söz yerine

kullan lmas yla olu ur. A daki dörtlükte Anadolu kelimesiyle mecaz-  mürsel

sanat  olu turulmu tur:

Mazimiz erefle an ile dolu

Kim bükecek söyle çelikten kolu

Gurur duy s lma sen Anadolu

Dü man n korkusu, tasas z biz (102/2)
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6. MÜBALA A

Mübala a, bir eyi oldu undan daha büyük ya da küçük gösterme sanat r.

daki dörtlü ün ikinci m sras nda abart ya yer verilmesiyle mübala a sanat

gerçekle tirilmi tir:

Yanar Karaçay’ n savrulur külü

Buhara döndürür ya muru, seli

Cehennemde yanan suçlu misali

Ate ler içinde kal da gör hele (31/4)

7. TELM H

Telmih; söz aras nda herkesçe bilinen bir olaya, tan nan bir insana i aret etme

sanat r. A daki dörtlü ümüzde â n Ferhat ve irin k ssas na i aret

etmesiyle telmih sanat  ortaya ç km r:

Nerede a k için ba

Koyan varsa beri gelsin

Ferhat gibi da , ta

Oyan varsa beri gelsin (16/1)

8. TENASÜP

Tenasüp, anlamca ilgili olan sözcükleri, kar t olmamak art yla, bir arada

kullanma sanat r. A da dörtlükte â n ya mur, dolu, kar sözcükleriyle

güne , y ld z, nur sözcüklerini bir arada kullanmas yla tenasüp sanat  olu mu tur:

Bir ya  ki katar tozu dumana

Ya mur de il, dolu de il, kar de il

Bir anda bir k hükmeder sana

Güne  de il, y ld z de il, nur de il (44/1)
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9. TE H

Te bih, aralar nda ilgi bulunan iki varl ktan zay f olan  güçlü olana benzetme

sanat r. Bu sanat; en az iki, en çok dört ö eden olu ur. Bu ö eler; benzeyen,

kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edat r. A daki örne imizde

z hayat , kör bir kuyuya benzeterek te bih sanat na ba vurmu tur:

Rehberlik etse de yüzlerce nebi

Hayat kör bir kuyu, aran r dibi

Ben de bocalad m her insan gibi

Bir zaman do ruyla ters aras nda (24/2)

10. TE S

nsan d ndaki varl klara, insana ait özellikler verilmesiyle te his sanat

olu turulur. A daki dörtlü ümüzün son m sras nda â z, yolu ki iselle tirerek

te his sanat  olu turmu tur:

Gizemli ve sessiz derinlik katan

Her santimi buram buram a k tüten

Gözlerde ba lay p kalplerde biten

Yol anlats n, yola sorun sevday  (43/2)

11. TEZAT

Tezat, kar t sözcükleri bir anlam bütünlü ü içinde kullanma sanat r.

daki dörtlü ün ikinci m sras nda birbirine kar t olan e ri ve düz sözcüklerinin

kullan lmas  tezat sanat  ortaya ç karm r:

Dinlerken bak gözüme

ri otur, düz anla

Dikkatin ver sözüme

Ters anlama, az anla (1/1)
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Ç. RLERDE GEÇEN DEY M, ATASÖZÜ VE VEC ZELER

Deyim, atasözü ve vecizelerimizin her biri hiç üphesiz ki dilimizin

zenginli inin birer delilidir. Â z bu bilinçle iirlerini anlam bak ndan

güçlendirmek için baz  dörtlüklerinde deyim, atasözü ve vecizelere yer vermi tir.

da iirlerde geçen deyim, atasözü ve vecizeler ayr  alt ba klar alt nda

verilip örneklendirilecektir:

Deyim: k brahim Karaçay’ n iirlerinde kulland  deyimlerin baz lar :

aslan  kediye bo durmak, boyun bükmek, çal m satmak, çamur atmak, (gözleri)

felfecir okumak, haddini bilmek, kulak vermek, pot k rmak…

da bu deyimlerden ikisi de ik dörtlüklerde örneklenmi tir:

Aslan  kediye bo durmak:

Sevin! Cümlemize topu att rd n

Elde olan mal , mülkü satt rd n

Dürüstü, yi idi iflas ettirdin

Aslan  kediye bo durdun kriz (103/4)

Pot k rmak:

Karaçay’ m co tum hu u an nda

te gerçek a  buldum sonunda

Yeni bir pot k rma sak n yan nda

Bu sevda tertemiz pak deli gönül (47/5)

Atasözü ve Vecizeler: n iirlerinde kulland  baz  atasözü,

vecizeler unlard r: ac  patl can  k ra  çalmaz, ak ls z iti yol tepmek kocat r, can

kar huy ç kmaz, e e semer yük olmaz, rgan otuyla taharet olmaz, keskin sirke

küpe zarar, ku tan korkan dar  ekmez; ya istiklal ya ölüm…

da ilk k tada bir atasözü, di erinde ise bir vecize söz örnek olarak

verilmi tir:
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Ac  patl can  k ra  çalmaz:

Ac  patl can  k ra  çalmaz

Zulmün yüz bin defas ndan ne ç kar

Mazluma kargadan k lavuz olmaz

Bir zalimin vefas ndan ne ç kar (78/1)

Ya istiklal ya ölüm:

Sevinç gözya  oldu, kederden akan ya lar

Heybetinden dikildi, öne e ilen ba lar

Bir aslan kükremesi, dedi ki: “Arkada lar!

Tarih tarih olal , görmedi böyle zulüm

Türk’e zincir vurulmaz, ya istiklal ya ölüm!” (110/7)

D. RLERDE GEÇEN YER VE K  ADLARI

1. YER ADLARI

a. Bölge, l, lçe ve Da lar z

Anadolu, Ege; Antalya, Antep, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çaml bel,

Çanakkale, Dumlup nar, Elaz , stanbul, Konya, K ehir, Mara , Samsun, Sakarya,

Sivas, Urfa; A , Cudi, Nemrut, Süphan (Da ).

b. K ta, Ülke, Millet ve Ülkemiz D ndaki Yer Adlar

Amerika,  Avrupa;  Ermeni,  Frans z,  ngiliz,  Rum,  Yunan;  Çin  Seddi,  Hazar

(Denizi), Viyana, Yemen.

2. K  ADLARI

a) Â n Ailesi ve Arkada lar

Ate  Ahmet, Bayram Ali, Bekir, Cemal, Çaylak Ahmet, Divane, Dursun,

Erol,  Ertan,  Fazl ,  Fevziye,  Güllü,  Hac  Tuncer,  Halim Hoca,  Hatça,  Hilmi,  htilal,

lhami, skender, smail, Kadir Baba, Kadir Turan, Kestelli, Lüzumsuz Murat,

Müjdat, Ne e, Nihal, Nuh, Okan Efe, Ozan Fedai, Ozan lo, Öz Kestelli, Öksüz

Ozan, Peri, P nar, Sabri, Silmi, Spartaküs, Sülo, Varsayal m, Zeki Efe.
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b. Tarihi Adlar ve Olaylar

Darvin, Fatih, Kara Fatma, Mustafa Kemal, Yavuz; Birinci Dünya (Sava ),

Büyük Taarruz, Mondros Antla mas .

c. Dini Adlar

Hz. Adem ve Havva, Lokman Hekim, Peygamberimiz (s.a.v.).

d. airler, Â klar ve Hikaye Kahramanlar

Asl , Bolu Beyi, Dadalo lu, Ferhat, Karac’o lan, Kerem, Köro lu, Leyla,

Mecnun, Mevlana, Muharrem Usta, Ne et Erta , Pinokyo, Reyhani, Yunus.
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IV. BÖLÜM / ÖRNEK RLER
7’L  HECE ÖLÇÜLÜ RLER

1. ÖZ ANLA

Dinlerken bak gözüme

ri otur, düz anla

Dikkatin ver sözüme

Ters anlama, az anla

Hemen yapma hamleyi

Küçümseme damlay

Çözemezsen cümleyi

Kelimeyi diz anla

Çok çe it söz var me er

Hangisi kayda de er

Güçlük çekersen e er

Al kalemi yaz anla

Sonsuz mudur sonlu mu

Tarafs z m , yanl  m

Kar ksa anlam

Fazlal  süz, anla

Nesneyi d tan görme

Konu urken pot k rma

Ezbere hüküm verme

Kainat  sez anla
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Gel kulak ver sesime

Bir sünger çek pas na

Gir ilim deryas na

Derininde yüz anla
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2. PARA

Bal k dönüp bakar m

Seni döksem Hazar’a

Beni kimse takar m

Sensiz ç ksam pazara

Kimi çeker yas

Kimi dinler sesini

Zü ürdün kellesini

Veren sensin h zara

Kimisinin pirisin

Kiminin el kirisin

Kendin her dem dirisin

Bizi gömdün mezara

Ayr lmazs n zenginden

Fakir bilmez renginden

Bizi de say denginden

Bir kez gel de nazara

Varken ocak tüttürdün

Yokken bizi öttürdün

Kendinden söz ettirdin

Cümle air, yazara

“Para” bir tek kelime

Dokunma bam telime

Karaçay der elime

Bir kez geçme kazara
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8’L  HECE ÖLÇÜLÜ RLER

3. DUYSAN DA BU DUYMASAN DA

smetin hep kuru ekmek

Doysan da bu doymasan da

Kaderindir çile çekmek

Saysan da bu saymasan da

Söyle sana bu mu lay k

Gözünü aç art k ay k

Verdikleri bombo  yay k

Yaysan da bu yaymasan da

Gece gündüz u ra ,çaba

Kazanc n hep vurur dibe

Garip garip bak p cebe

Koysan da bu koymasan da

Gözünü aç bak çalana

Ne arars n yana yana

Bo  kasalar kald  sana

Soysan da bu soymasan da

Çarp k çurpuk dört bir yan n

Damar bombo  bitmi  kan n

Bir deri bir kemik can n

ysan da bu k ymasan da

Ne olacak bilmem sonun

Paramparça olmu  donun

Kaz k dolu pantolonun

Giysen de bu giymesen de



47

Uyan klar çeker duvar

Sen olursan böyle davar

Derler; orman kanunu var

Uysan da bu uymasan da

Karaçay m derdi dizdim

Dinle bunu sana yazd m

Duymam n imdi k zd m

Duysan da bu duymasan da
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4.B RAZ DÜ ÜN

Tabiat ho  yarat lm

Da , ta , deniz, ova ile

Canl  için mekan olmu

Çevrelenmi  hava ile

Haddini bil, fazla gitme

Geçicisin, çal m satma

Olur olmaz çamur atma

Gök kapanmaz s va ile

Dalma yad n defterine

Geçme ba ka kul yerine

Güzel uymu  birbirine

Ku  an r yuva ile

Sahtesinden hay r gelmez

Hakikinin yeri dolmaz

Kükürtten saf alt n olmaz

Kar sa da civa ile

Kötülükte k lma karar

Öfke, nefret neye yarar

Keskin sirke küpe zarar

Hak güdülür dava ile

Hesaps z i  yapan onmaz

Geçen zaman geri dönmez

Bo  u ra ma yang n sönmez

Dibi delik kova ile
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Ey Karaçay biraz dü ün

Yaradan’a çevir ba n

ifre çözmek senin i in

Dert verilmi  deva ile
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5. Ç LE

Sevdaland n deli gönül

Sürdün çölden çöle eyvah

Yakt n beni eyledin kül

Kap ld m bir yele eyvah

Beladay m dü tüm derde

Gerçek dostlar hani nerde

Avuç açmak zor, namerde

Muhtaç oldum ele eyvah

Ard n s ra gelirdim ben

Sen öl desen ölürdüm ben

Can mdan can bilirdim ben

Satt n bir kaç pula eyvah

Engel korkar ç kamazd

Kimse boynum bükemezdi

Dertler beni y kamazd

Dü tüm naçar hale eyvah

Karaçay gün görecekken

Güzel devran sürecekken

Tam bahara erecekken

Ters yüz etti çile eyvah
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6. CAN ÇIKTI DA C N ÇIKMADI

mla “ç k” dedi cine

Ün ç kt  da, cin ç kmad

Emri tekrar etti yine

Kin ç kt  da, cin ç kmad

Bir ey okur ezberinden

Nefes ald  ta derinden

Üfleyince ci erinden

Fan ç kt  da, cin ç kmad

Ba lamal , vakit varken

Soyunmal  hasta erken

Kazak, gömlek, atlet derken

Don ç kt  da, cin ç kmad

Az yürüdü döndü geri

Kontrol etti her bir yeri

Muska yazd  doldu deri

Gön ç kt  da, cin ç kmad

le kitap açt  bakt

Ak am üstü tütsü yakt

Geceye bir kur un döktü

Gün ç kt  da, cin ç kmad

Hocam za(!) tela  dü tü

Öte gitti beri ko tu

Gece bitti, gün kavu tu

Tan ç kt  da, cin ç kmad
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Kafas ndan tüter duman

Küfür etti hayli zaman

Ne insaf var ne de iman

Din ç kt  da, cin ç kmad

Hoca(!) sakat hasta sakat

Birden dald  tekme tokat

Müthi  gayret etti fakat

Kan ç kt  da, cin ç kmad

Dayaklar n geldi pe i

Mefta oldu hatun ki i

Cin inada vurdu i i

Can ç kt  da, cin ç kmad

Karaçay sus, sükut iyi

Papaz k zar yapar büyü

Her geçen gün artan say

Bin ç kt  da, cin ç kmad
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7.AVRADINI

Postu namert pazar na

Serenin ta avrad

Ölür ise mezar na

Varan n ta avrad

Bozukluk yoksa kan nda

Herkes durmal  yönünde

Kurt iken çakal ininde

Duran n ta avrad

Her kim ki h rs n ba

Kaç olursa olsun ya

Çalarak zenginlik dü ü

Kuran n ta avrad

Kim benimser köksüzlü ü

Kader sayar öksüzlü ü

Görmeyip de haks zl

Soran n ta avrad

Devlete millete asi

kartarak çatlak sesi

Askeri ve de polisi

Vuran n ta avrad

Milli kültürden kopulan

Gerçek anlamdan sap lan

Laf olsun diye yap lan

Törenin ta avrad

Sahip olmay p beynine

Ya  seksen günah boynuna
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On be lik k n koynuna

Girenin ta avrad

Sahte icazet alarak

Namaz  riya k larak

Sabaha hoca(!)  olarak

Erenin ta avrad

Teyze, emmi, hala, day

Kimin varsa bunda pay

Bunca dertle Karaçay

Yoran n ta avrad
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8. KUYRUK DE L TAVA SAPI

Bir ömür hep çile çektim

Dü ürmedim lakin çap

Kaderime boyun büktüm

Bal yerine yedim ap

Kimi mala mülke tapt

Para için yoldan sapt

Yalakalar makam kapt

Ben sürüldüm kap  kap

km yorum onsuz yola

En samimi dostum bela

Laf atmaktan sa a sola

Yutaca m bir gün hap

Dostlar diyor hata sende

Bilmez gibi yap bilsen de

De emem istesem de

Allah vermi  böyle yap

Zulüm sanki balla börek

Ben al m neme gerek

Hala dimdik be mübarek

Kuyruk de il tava sap
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9. KISMETE BAK

El att m yer kurudu

Sanki Hakk’tan emir bitti

So uk vurdu sis bürüdü

 ba lad  kömür bitti

Ev yok diye dü tüm gama

Ramak kald  ev yapmama

Usta rgat buldum ama

Çimentoyla demir bitti

Han m ile aç k aram

Alamazsam yand  ç ram

Birikti kürk için param

Piyasada samur bitti

ftarl k bir pide derdim

Rüyalarda ancak yerdim

nc ya para verdim

ra geldi hamur bitti

Hastal k dert içimde kor

Gel de bunu hay ra yor

Kapl caya vard k zar zor

smete bak çamur bitti

Memurlu a sard m heves

Kolda zincir üstte kafes

Mide bombo  kokar nefes

Memur oldum memur bitti
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Karaçay m çeker eyvah

Gün görmedim tövbe billah

Yürü kulum dedi Allah

Zengin oldum ömür bitti
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10. Ö ÜT

Yerin kula  var derler

Sesi biraz k smak gerek

Her pusuda adam yerler

Yere sa lam basmak gerek

Yad u rarsa mezar na

Korkma gir, can pazar na

er güçlerin üzerine

Rüzgar olup esmek gerek

Hikmet vard r, u ra sen de

Çok konu ma çok bilsen de

Ariflerin meclisinde

Sükut olup susmak gerek

Hak yolundan dönme asla

Bal sunsa da alt n tasla

Zararl r cahil dostla

Muhabbeti kesmek gerek

Bak peygamber övmü rk n

Hakimi ol Garp’ n ark’ n

Bayra anl  Türk’ün

Dört bir yana asmak gerek

Der Karaçay dalma h rsa

er dü ünme dünya dursa

Kursa nda haram varsa

Tez zamanda kusmak gerek



59

11. BU SES  DUY GARDA IM

Sana halim arz edeyim

Dinle beni ey garda m

Rüyam  bu, ben nerdeyim

Anlat bana hey garda m

Kültürüm yoz her yörede

Dans var m yd  bu törede

Nerde halay, bar nerede

Bu ne biçim toy garda m

Müzi imiz dönmü  popa

Saç  dikmi  bizim s pa

Dost olmu  içkiye,hapa

Kimindir bu soy garda m

Ne hallere dü mü üz ah

Türkçem elden gitmi  eyvah

Garip olmu  selam sabah

Ne demek “gut bay” garda m

Adalet mi denir buna

Hep yontars n senden yana

Sekiz sana iki bana

Böyle m’olur pay garda m

Mazlumlar  kim kay r

Hakl  haks z kim ay r

Yetim fakir kim doyurur

Nerde eski bey garda m
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Misafir yok ba  üstünde

Çal an yok i  üstünde

Ta  kalmam  ta  üstünde

Viran olmu  köy garda m

Böyle miydik biz evveli

Yad rgad m ben bu hali

ster cahil, ister deli

Ne sayarsan say garda m

zlar elbet kemikleri

Ecdat duysa bunca kiri

Gömer bizi diri diri

Vay halime vay garda m

Ne bakars n öyle bön bön

Ey Türk o lu bu nas l yön

Karaçay der özüne dön

Gel bu sesi duy garda m
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12. NELER ÇEKT M

Hayat denen bu zindana

Girdim amma neler çektim

Kaç kez zincir vurdu bana

rd m amma neler çektim

Dü man dolu dört bir yanda

Ümit var ç kmayan canda

Dünya denilen bu handa

Durdum amma neler çektim

Bir bir a m tüm çileyi

Büktürmedim ben bile i

Pes ettirdim u fele i

Yordum amma neler çektim

Dert katar  dizi dizi

Güldürmedi talih bizi

Parlak, berrak bir gökyüzü

Gördüm amma neler çektim

Dü tüm zalimler eline

Dald m eziyet seline

Ad m ad m hak yoluna

Vard m amma neler çektim

Karaçay derler ad ma

Kerem dayanmaz oduma

Çok u ra m murad ma

Erdim amma neler çektim
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13. DEL  GÖNLÜM

Belli de il, yeri yurdu

Ko ar gider deli gönlüm

Mekan  hep da lar ard

ar gider deli gönlüm

Biner at n terkisine

Ba lar sevda türküsüne

Her güzelin arkas na

Dü er gider deli gönlüm

Dü se a n bata na

Ya mur ya ar ota na

maz olur yata na

Ta ar gider deli gönlüm

Kimi zaman tutmaz ayar

Sevdalansa dünya duyar

Bir de evet derse o yar

Co ar gider deli gönlüm

Kabaday  ezelden o

Karar verir tez elden o

Yüz bulmazsa güzelden o

Bo ar gider deli gönlüm

Bazen kalkm  iken aha

Birden huzur dolar ruha

Postu serer bir dergaha

Pi er gider deli gönlüm
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Karaçay da ona tabi

Serke li i yapm  hobi

At ard nda sinek gibi

Ya ar gider deli gönlüm
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14. ÖKSÜZ OZAN

 Tutam tutam hakiki gül

Destesidir Öksüz Ozan

Günümüzün gerçek gönül

Postas r Öksüz Ozan

Kültür tarla,o bir pulluk

iir dersen onda bolluk

Kültürümün be  bin y ll k

Listesidir Öksüz Ozan

Has evlad ,bu milletin

Dü man r her zilletin

Sevgi denen has illetin

Hastas r Öksüz Ozan

Güvenilir, dürüst,emin

De tirmez zaman,zemin

Müslüman Türk kimli inin

stas r Öksüz Ozan

Hakikattir tek davas

Hainlere olmu  asi

Milletimin gerçek sesi

Bestesidir Öksüz Ozan

, dost yâren beni duyun

Var n tüm âleme yay n

Leb de mezle Karaçay n

Ustas r Öksüz Ozan
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15.NERDES N

Yüre imde bir s  var

Söyle bana darda m n

Sesin kula mda ç nlar

Göremedim burda m n

Her yeni gün ba tan do an

Dert üstüne dertler y an

u gönlüme esip ya an

rt nada, karda m n

Bu eziyet nedir böyle

Tükenmiyor günle, ayla

Sen çiçeksin gönlüm yayla

Daha hâlâ k rda m n

Gün geçiyor birer birer

Ömrümün her günü zarar

Veremedim art k karar

Ate te mi, narda m n

Gelece im dedin,hani

Gelmedin ya üzdün beni

Bekliyordum geçti günü

Gelemedin zorda m n

Sormad m yer kalmad

Sensiz hayat yar olmad

Garip; ak l, s r almad

Yokta m n,varda m n
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Yetmez Karaçay n ilmi

Kaf Da ’ndan uzak yol mu

Yoksa bu a k bir hayal mi

Yoramad m, s rda m n
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16.BER  GELS N

Nerede, a k için ba

Koyan varsa beri gelsin

Ferhat gibi da  ta

Oyan varsa beri gelsin

Kim biliyor bu gidi i

Gider yaz  gelir k

u dünyan n kaçt r ya

Sayan varsa beri gelsin

Görünür mü ar n kat

Yap r m  gö e çat

Ölümsüz bir mahlukat

Duyan varsa beri gelsin

Sonsuz olur Hak kudreti

Tükenir mi bereketi

Tek ba na tüm nimeti

Yiyen varsa beri gelsin

Ey Karaçay Hakk’  ara

Yaradan’d r sebep vara

Tövbe edip bu düstura

Uyan varsa beri gelsin
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17. HO LANIR

Her gönlün aslan  ba ka

Deli, deliden ho lan r

Görür görmez gelir a ka

mam ölüden ho lan r

Amaç huzura ula mak

Kim ister derde bula mak

Zor gelir ite dala mak

Mazlum çal dan ho lan r

Bekler herkes boyun e sin

Kem bakar ki nazar de sin

ster mi ki ya mur ya n

Fesat doludan ho lan r

Ey Karaçay forsun kime

Üstü ba  y rt k yama

Kuru çulda yatar ama

pek hal dan ho lan r
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18. SOR DA Ö REN

Her bilginin ehli vard r

Bilemezsen bilene sor

Yetim hakk  kime yard r

Yaram  m  çalana sor

Sevda bulmak istiyorsan

Nasip almak istiyorsan

 bilmek istiyorsan

Git da lar  delene sor

Kalmam  ki edep haya

Hain, insan olmu  güya

Ne demektir bozuk maya

Onu vatan bölene sor

Miras vermi  sana Ata’n

Bilmiyorsan bundan utan

Nedir millet, nedir vatan

Bu u urda ölene sor

Al r m  mazlum ah

Buyur kendin yap izah

Hem sevab  hem günah

Yazan ile silene sor

Arz ederse sence önem

Nas l yerdir u cehennem

Bana sorma ben bilemem

Varsa gidip gelene sor
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Ey Karaçay tut dilini

Otur sual et halini

Bulamazsan Hak yolunu

Vard r elbet bulana sor
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19. EH DE ÖZLEM

Aram zda yollar uzak

Gelinmiyor gelem garda

Kimler kurmu  sana tuzak

Bilinmiyor, bilem garda

Kald m yaban, yad ellerde

Gözüm arar bo  yollarda

Yer etmi sin gönüllerde

Silinmiyor, silem garda

Zehir katt  el a ma

Girersin her dem dü üme

Dert çekerim tek ba ma

Bölünmüyor, bölem garda

Bülbül imdi hasret güle

Ya yorum bin bir çile

Mutluluklar para ile

Al nm yor, alam garda

Ate  yanar bu gönülde

Mecnun oldum gurbet elde

Aramakla meçhul çölde

Bulunmuyor, bulam garda

Ey yarabbi nedir suçum

Bitti sabr m, bitti gücüm

Döküldü son tutam saç m

Yolunmuyor, yolam garda
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Kem örüldü kader a

Dü man dolu solu,sa

rr n saklar Cudi Da

Delinmiyor delem garda

Karaçay m dert ekerim

Gece gündüz ya  dökerim

Kaderimmi  der çekerim

Ölünmüyor, ölem garda
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20. ÖZÜMÜZÜ BULACA IZ

Hesap sorup kurttan ku tan

Özümüzü bulaca z

Toparlan p yeni ba tan

Cihana nam salaca z

Kahi atl  kahi yaya

Ula p güne e aya

Nizam verip bu dünyaya

Hakk’  hakim k laca z

Önümüzde gelir dize

li emez kimse bize

Dünya gelse üstümüze

Türk do duk Türk kalaca z

Bugün var z vard k dün de

Sökülmez köküm derinde

Tarihin her döneminde

Biz vard k biz olaca z

Karaçay der say yoruz

Söyleneni duyuyoruz

Zannetme ki uyuyoruz

Hakk z var alaca z
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21. B Z TÜRK’ÜZ

Ecdad mdan miras bize

Biz, hat r gönül k rmay z

Sayg z var cümlenize

nsanlar  hor görmeyiz

Ba da bayku  öter iken

Dostun hali beter iken

Kom umuz aç yatar iken

Biz dem-i devran sürmeyiz

Anadolu yurtlu umuz

Çetin olur sertli imiz

Cihan bilir mertli imiz

Hasm  arkadan vurmay z

Yürek, sa lam kaya bizde

Edep, erkan, haya bizde

Ahlak, sa lam maya bizde

Her bahçeden gül dermeyiz

Ölmek laz msa, ölürüz

Bedel öder, can al z

Vatan  namus biliriz

Can verir, vatan vermeyiz
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11’L  HECE ÖLÇÜLÜ RLER

22 .OLMAYINCA

Söyle, bir arada geçer mi ömür

Yuvas na sad k yar olmay nca

Ya mur ya  san r, yüzüne tükür

Bir insanda namus ar olmay nca

tan bakmak ile de er biçilmez

Çürük köprü tehlikedir geçilmez

Alt n tasta sunulsa da içilmez

Bir badeyi veren pir olmay nca

Allah kelam  yabana atma

Din kisvesi giyip çamura batma

Her sakal koyan n pe inden gitme

Yüzünde bir parça nur olmay nca

Karaçay insan  tan mak çok güç

rk elekten geçir öyle de er biç

Her olur olmazdan dost olur mu hiç

Özü ile sözü bir olmay nca
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23. BU NASIL HAL

Dört taraftan ke fe ç km  âlemi

renci bir yanda, hoca bir yanda

Ka t üste dans ediyor kalemi

Kelime bir yanda, hece bir yanda

Bu nas l s r ak l fikir alm yor

Dönülmez yol, giden geri gelmiyor

Bir arada görmek mümkün olmuyor

Gündüzler bir yanda, gece bir yanda

Yaradan belirler âlemde hali

Bir f rt na yollar, deli mi deli

sterse savurur gemi misali

Duman  bir yanda, baca bir yanda

Karaçay m ne bu, nas l haldeyim

Bir gün dikendeysem bir gün güldeyim

Karar vermem gerek zorlu yolday m

Enginler bir yanda, yüce bir yanda
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24. ARALAR

Dünyaya gözümü aç p, ilk defa

Hayata kar m ders aras nda

nsanlar bir garip, arad m vefa

Bulamad m nice, kurs aras nda

Rehberlik etse de yüzlerce nebi

Hayat kör bir kuyu, aran r dibi

Ben de bocalad m her insan gibi

Bir zaman do ruyla, ters aras nda

Harmana kar p yelle savruldum

Güne  ile yand m pi tim kavruldum

Fele in çark nda hayli çevrildim

Küçülüp kalmad m, h rs aras nda

Ya murlarla ya m toprakla dindim

Kimi gün s mad m, almad  bendim

Her mazluma siper oldum direndim

Çok kald m çekiçle, örs aras nda

nsanl a hizmet, varl k nedenim

slamiyet ruhum, Türklük bedenim

Hayalimdir Turan denen il benim

Durmam Edirne’yle Kars aras nda

Karaçay ne ister, ne arar, niye

Niyet halis, do ru olmal  gaye

Rabbime kul olmak denen o paye

Nasip oldu bunca fors aras nda
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25. EH RDEN KÖYE MEKTUP

ehirler bir garip, benzemez köye

Töre ba ka burda, yol ba ka burda

Kökünden de mi  ar, edep, haya

Tav r ba ka burda, hal ba ka burda

badet tam, gelen durur s raya

Saflar s , eytan girmez araya

Tüm cemaat secde eder paraya

lah ba ka burda, kul ba ka burda

Babada hatun çok, hepsi de yengen

Anas  ç ld r olmasa konken

landan haber yok, k z olmu  manken

Ata ba ka burda, döl ba ka burda

Banyodan zevk almaz olmasa kese

Di leri dökülür kemi i yese

Mamas  Avrupa, gümü ten kâse

Köpek ba ka burda, yal ba ka burda

Hurdal a dönmü , yürekler pasl

Giyimi k ama, s r asl

ek deyip geçme, süslü mü süslü

Yular ba ka burda, çul ba ka burda

ran girmi , anaç tavuk köküne

Tak r tak r civciv yapar makine

Yem hormonlu kalmaz büyür k rk güne

Tavuk ba ka burda fol ba ka burda



79

Hem selam sevgi yok, hem de il veciz

Da r yuvay , b rak r aciz

Ya borç senetidir ve yahut haciz

Mektup ba ka burda, pul ba ka burda

Öyle kolay kolay al nmaz soluk

Her taraf  la m, hem oluk oluk

Kokudan, pislikten ya amaz bal k

Nehir ba ka burda, göl ba ka burda

Odundan çok insan biçer, h zar

Sözün özü tam bir namus mezar

Kurulu her yanda kad n pazar

Tüccar ba ka burda, mal ba ka burda

ehirde ya amak ayr  bir hüner

El att n her i  rü vetle döner

san verme oca n söner

Sahne ba ka burda, rol ba ka burda

Biçare Karaçay özü ar yor

Bu nas l hal, dü ünüyor, soruyor

anl  bayrak bile mahzun duruyor

Beyaz ba ka burda, al ba ka burda
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26. TERS NE DÖNEN DÜNYA

Dünyada kimseden hay r yok sana

Aman ha! Evine misafir alma

Çok güvenme kaz k atar, babana

Ölüyor da olsa kap n çalma

Bir yol tuttur sak n sapt rma yolu

Âlimden uzak dur kapt rma kolu

Ac  olur bo  ver tahsilin bal

Kazara okuldan içeri dalma

Muhtac  dü ürme sak n yakana

Sevapt r yard m et yuva y kana

Bir yudum su verme can  ç kana

Sevap yar nda geride kalma

Bir elinde ya , bal birinde börek

Yeniyi bulunca eskiyi b rak

Bo  ver evlili i neyine gerek

Durduk yere gidip belay  bulma

Kula  t ka duyma ezan

Üç ö ün içkiyle tut ramazan

Kazaya getirip bozma düzeni

Yan p bir rekat namaz da k lma

Ticaret yaparsan hilesiz olmaz

Tart  eksik tut yoksa kar kalmaz

Nas lsa mü teri k ymetin bilmez

Vazgeçme hileden pes edip y lma
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Bir garip görürsen kendi i inde

Muhakkak fesatl k kurar dü ünde

Rast gelirsen e er tepe ba nda

Aya na kapt r gitsin bir çelme

Çal mak da neymi  fuzuli bir i

arab  elinden dü ürme yaz k

Dertlerden kederden istersen ç

Sak n meyhaneden beriye gelme

Bir bahane bulup kom ularla küs

Bahçene girerse tavu unu kes

Her kimi görürsen surat  as

Sen sen ol kimsenin yüzüne gülme

Hay r i lerinde olur mu aka

Herkes üç ka tç  bast r faka

Her olur olmaza verme sadaka

Dikkatli ol aman mal  bölme

Almak ister isen yüksek kademe

tibar gösterme ben-i ademe

Borcun varsa e er sak n ödeme

Durup durur iken gel kötü olma

Kimseyi tan ma kendinden öte

Helalinden kazan hem yata yata

Kimde ne görürsen geçir zimmete

El peri an olsun sen asla solma
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Karaçay bunlar  söyler afaki

Bu dünya kimseye de ildir baki

hlasl  ol rehber eyleyip Hakk’

Sonradan saç  ba  yolma
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27. UNUTMA MÜSLÜMAN

Rahmetiyle  geldi yine ramazan

Sevgiyi, efkat  sak n unutma

Açl k ile slah etmez yaradan

O verir takat  sak n unutma

Sevap için ne geç, ne de çok erken

Dü ün, elin dolu eve girerken

Mükellef sofrada iftar ederken

Dü künü, sakat , sak n unutma

Görev bitti sanma, orucu tutup

Namaz ile oruç biti ik kutup

ftar n ard ndan s rt üstü yat p

Otuz üç rekat  sak n unutma

Geri durma ibadette, duada

Helal kazan huzur olsun yuvada

Bu dünya geçici, öbür dünyada

Silleyi tokat  sak n unutma

Ey Karaçay sende girme günaha

Dünya dedikleri geçici  saha

Halin vaktin yerindeyse aman ha

Fitreyi, zekat  sak n unutma
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28. DED  BANA

Hayal saray mda bir güzel gördüm

Dedim varay m m ? Var dedi bana

Kalbinin kap n usulca vurdum

Dedim gireyim mi? Gir dedi bana

Kirpiklerin ok ok yay gibi ka n

Görmedim dünyada benzerin e in

Dü ündüm bilmedim acep kaç ya n

Dedim soray m m ? Sor dedi bana

Bin bir renk çiçekten yap lm  tac

Lüle lüle olmu , k vr lm  ucu

Omuzdan a  dökülmü  saç

Dedim öreyim mi? Ör dedi bana

Bülbüle benziyor pek tatl  dili

Ay n on dördünü and r hali

Fidan gibi boyu incecik beli

Dedim saray m m ? Sar dedi bana

Karaçay m sensiz ne olur halim

Senden gayr  yoktur tutacak dal m

Yok sevgimden ba ka servetim mal m

Dedim vereyim mi? Ver dedi bana
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29. SÖZÜMÜZ DA LARA

Kar tipi eksilmez dumanl  ba tan

Bundand r ula maz yollar da lara

Seni tan r kime sorsam her ya tan

Farkl  anlam verir y llar da lara

Da lar akla gelir sevda denince

Yar rüzgara söyler a  önce

Belli ki s r ta r inceden ince

Ac  ac  eser yeller da lara

Can canan u runa geçerken candan

Yalvar r, yakar r yol ister ondan

Cevap “hay r” k ç çekilir k ndan

syan  savurur diller da lara

Mevsimle beraber de ir eda

An gelir edilir hüzüne veda

Zarif bir musiki, ho ça bir seda

Baharda ses verir, seller da lara

Çok yi idi kollar basar ba na

Gün olur delinir, irin u runa

a yol vermez gider a na

Ondan sitem eder kullar da lara
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30. AH U TELEFON

Bir telefon verdin kar etmez radar

Sesini duyamam bakar m usta

Garantisi kap  d na kadar

kide bir aç p takar m usta

Çal yor kaz k gibi tu lar

Oksitlenir bazen kutup ba lar

Böyle olur Divane’nin i leri

Günde be  on kere sökerim usta

Açt m medya denen k m m r ne

Bir türlü kapanmaz has m m r ne

Ba n belas  resim midir ne

Bir görsen ne zorla ç kar m usta

Han n mesaj  üç günde geldi

Telefonun suçu üstüme kald

rlatt  kepçe kafam  deldi

Sessizce gözya  dökerim usta

Durmadan silinir arama kayd

,dost uzakla ,dostluktan cayd

Sa r Sultan bile nam  duydu

zg m di imi s kar m usta

Bana dü man m n? Sana neyledim

Oyun bölümüyle gönül eyledim

Sen laf anlamad n kaç kez söyledim

Derdimi iire dökerim usta
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rna  k lm  düzen tutmuyor

Birisi arasa sesli ötmüyor

Sesi az desem de han m yutmuyor

Çaresiz boynumu bükerim usta

Ararken kar ya sesim gitmezse

Kula a dayamak para etmezse

ki hoparlör ver o da yetmezse

Kafama bir anten dikerim usta

ki anfi bir de kolon ba lad m

Temizledim her yan  ya lad m

Lehim yapt m kablolar  da lad m

Çal mad  ben mi sakar m usta

Olmazsa alay m bir s rt telsizi

Bir daha rahats z etmeyim sizi

Kaç kere söyledim k zarmaz yüzü

Bir de iirinden çekerim usta

Tembel adam gibi çal maz yatar

Sesi kar r ba ka ses katar

Kapal yken bile kontörü yutar

Para ödemekten b kar m  usta

Karaçay der bu dert can ma yetti

Uzun zaman sonra nihayet öttü

Açt m bir sap km , küfretti gitti

Ben bu telefonu yakar m usta
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31. VEFASIZ

Derbeder halime bak p da gülme

Vefas zdan nasip al da gör hele

Suçu kabahati hep benden bilme

Namert kap  çal da gör hele

Derdin kat kat olur, üst üste biner

Gündüzün karar r geceye döner

Tükenir gözünün  söner

Kalbini sevdaya sal da gör hele

çin için ça lar gür ç kar sesi

Girdab  derindir, ak nt  asi

Denize benzer mi a n deryas

Kolay m  içine dal da gör hele

Yanar Karaçay n savrulur külü

Buhara döndürür, ya muru seli

Cehennemde yanan suçlu misali

Ate ler içinde kal da gör hele
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32.  KADIN

Allah’ n büyük bir lütfudur kad n

Say z eme i vard r bizlere

Onlar ile gönül al r murad n

Anad r, bac r, yârd r bizlere

Olur mu kad ns z evin dirli i

Ac  bal eyler çeker zorlu u

Gölgesi art hele gerçek varl

ereftir, namustur, ard r bizlere

Tebessüm eksilmez kalsa da naçar

Kuru çöle varsa, çiçekler açar

Güne  sönük kal r,bir k saçar

Cennet-i aladan nurdur bizlere

Yavruyu doyurur kendi aç kal r

Yorgun beden bir de beyaz saç kal r

rk sene s rt nda ta ,hiç kal r

Hakk  ödemek zordur bizlere

Karaçay m över amma irk etmez

Yuvay  o kurar asla terk etmez

Zengin, fakir, zenci, beyaz, fark etmez

nsand r hepsi de, birdir bizlere
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33. MT HAN

Gafil ile imtihana tutu tuk

n ortas nda yaz var m  dedi

Sorulu cevapl  hayli at k

Da lar n alt nda köz var m  dedi

Dedim cevab  var ne sorarsan sor

Örnek ise yanarda la ekvator

imdiki soruya dü ün kafa yor

Bir çocuk anas  k z var m  dedi

Dedim kim bilmez ki Meryem anay

Yorma dedi, çok konu up çeneyi

Aç k aç k anlatacak manay

zdan ç kmayan söz var m  dedi

Bak taki mana sözden kuvvetli

man ehli olan özden kuvvetli

Kara, hava ve denizden kuvvetli

Cennete gidecek iz var m  dedi

Dedim ayet kalbin olsayd  temiz

Kuran’da mevcuttur arad n iz

nsano lu gibi kalmadan aciz

Kainat  gören göz var m  dedi

O Allah’t r görür tüm kainat

Yeryüzü bar nak gök kubbe çat

Nerede? Ahiret denen hayat

Kuran’da gösteren cüz var m  dedi
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Ey gafil Karaçay ne desin daha

Haydi ç kman kesin de il sabaha

Dedim durma var secde et Allah’a

Bu sözün üstüne söz var m  dedi



92

34. GÖNÜLE S TEM

Bu nas l muhabbet divane gönül

Ne sohbetin belli, ne sözün belli

Dört mevsim ba ma u ramaz bülbül

Ne bahar n belli, ne yaz n belli

Nerde ne ekersin, nas l biçersin

Ne yersin, suyunu nerden içersin

Ne zaman gelirsin, nerden geçersin

Ne topra n belli, ne izin belli

De mez hediyen ac yla elem

Bir mertlik yap söyle, biter mi çilem

Nas l mahlukats n nereden bilem

Ne suretin belli, ne özün belli

Sana güvenim yok dar ld m gayr

Bittim e ilmekten k ld m gayr

Usand m, dü mekten yoruldum gayr

Ne yoku un belli, ne düzün belli

Karaçay kederli dursa da sakin

Garezin ne bana,nedir bu yükün

çim cay r cay r yan yor lakin

Ne ate in belli, ne közün belli
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35. G ZL

Olur olmaz yerde sorma eytan

eytanl k dedi in fenada gizli

Maddeyi at, gerçek insan  tan

nsanl n özü manada gizli

Bo lu a b rakm , yaratm  da Hak

Temelsiz çat lm , konmam  ayak

Aç gönül gözünü, evrene bir bak

Ustan n hüneri binada gizli

ster kral, ister olsun tebadan

Temiz insan ç km yor her çabadan

Ne kadar da tohum alsa babadan

Evlad n mayas  anada gizli

Sahip ol nefsine, olma oyuncak

Uzak dur kötüden, kaç kö e bucak

Bilinmez ne zaman kopacak ancak

yamet zaman  zinada gizli

Ey Karaçay fazla uzatma sözü

Bize sorma, biz de bilmeyiz bizi

"Ne renktir" aln ma yaz lan yaz

Allah’a a ikar, bana da gizli
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36. MUTLU YILLAR NAS

, dost, çoluk çocuk dolu tun bara

Yeni y lda eytan dürttü inasi

Dansözü görünce gidi zampara

Birden bire keyfin artt   inasi

Çam n gölgesinde yedi bir hindi

Saat yirmi dörtte klar söndü

Öptü bir kad  geriye döndü

Sessizce kenara f rtt inasi

Ömründe ilk defa böyle i  yapt

çkiyi içtikçe yanl a sapt

rsatç  cebinden cüzdan  kapt

Borç istedi burnu sürttü inasi

Sinirlendi a  alkol dozunu

Bast  gaza sald  gitti h

Korkunç kaza ald  iki k

Kendisi kefeni y rtt   inasi

Hurda arabadan zor kötek ç kt

n bir edayla sigara yakt

Yerde cans z yatan k zlara bakt

çk rd  yüzünü örttü inasi

Televizyon vermi  birkaç e lence

Görmü te özenmi  önceki gece

lba nda alkol almadan önce

Haddini bilirdi, mertti inasi
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Bu dörtlükler gerçek birer hediye

Akl  olan uzak olsun kötüye

Sorarsan Karaçay ne yapt  diye

Günah , sevab  tartt inasi
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37. KÖTÜ ZAMAN

Ya Rab bu ne kötü zamand r böyle

nsanl ktan ç km  gitmi  nicesi

Yabanc  törede ne gördün söyle

Çözülür mü asr n bu bilmecesi

Neme laz m fikri alm  yürümü

Karamsarl k bir sis olmu  bürümü

Bedenler koku mu  ruhlar çürümü

Derman senden ey yüceler yücesi

Selam n yerine geçiyor para

Adam say lm yor fakir fukara

Ecdada bakmaya yüzümüz kara

Tütmez olmu  art k garip bacas

Hangi biri derman bulsun derdimin

Yine senden gelir sana yard n

Karanl k günleri biter yurdumun

Hilal do ar gündüz olur gecesi
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38. MESELE

Yurdumda dert bitmez ne k  ne de yaz

Sanki her dönemde art meselesi

Birgün meltem eser, ba ka gün poyraz

Bazen hafif, bazen sert meselesi

Bir fitne at yor f rsat  bulan

Senaryolar haz r yürüyor plan

in iç yüzünde, özünde olan

Namert meselesi, mert meselesi

Tuz dökerler yans n diye yaraya

i b rakmazlar yaz  turaya

Hiç hesapta yokken birden araya

Kar r tesettür, ort meselesi

Sa , sol diye vurur karde  karde i

Bitirsen ne çare, geliyor pe i

Burada ba yor ordunun i i

Arkas ndan ubat, mart meselesi

Ermeni dölünden icazet ald

rsat  kollad , ortam  buldu

Gel hele gözümüz yollarda kald

Bir tek sen eksiktin, kürt meselesi

Gönlümüz bar ta bize kal rsa

Gözümüz karad r bela gelirse

Türk kavgadan kaçmaz, has l olursa

Millet meselesi, yurt meselesi
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Biri sinsi, biri deli, iki ba

Bazen iddetlenir bazen de yava

yamete kadar bitmez bu sava

Bizimki çakalla, kurt meselesi

Kimi haz r bekler, kurmu  ekibi

Kimisi dört gözle izler rakibi

Kimi iir yazar, Karaçay gibi

Her vatansevere dert meselesi
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39. AH GAR P SMA L

Kar  eziyet edip yok yere

Ça da smail’i yoz etti gitti

Day land  kaza ile bir kere

 burnunu toz etti gitti

Affeder mi despot kad n hatay

Vah garibim ba tan yemi  kotay

Bir kez takip etti yanl  rotay

Oklava s rt nda iz etti gitti

Ondan haysiyetli evdeki kedi

Çama r kal nca f rçay  yedi

Kom unun yan nda çakt rma dedi

Yalvard , yakard  göz etti gitti

Ah smail gidi  de il gidi i

Dedi vallah han m bitirdim i i

Hat rlad  ütü ile diki i

Korkudan yüre i c z etti gitti

Çocuk hat na sözde bu geçim

Ne derse yap yor yok ba ka seçim

Biraz m zm zland  bula k için

Yöneldi mutfa a naz etti gitti

Yakla nca sessiz sessiz sobaya

Okkal  bir tekme yedi kabaya

Ödülün bu mudur bunca çabaya

Diyerek ac kl  söz etti gitti
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Erkenden kalk yor eza olarak

Namaz  k yor kaza olarak

Geç kal nca yemek ceza olarak

Küpe da lar  düz etti gitti

Sor Fazl ’da ahit Karaçay ile

Ebem ölsün varsa sözümde hile

Sobadan yerlere dökülen küle

kard  gömle i bez etti gitti
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40. ATATÜRK'E CEVAP

Rüyamda k zd n ya “bu hal ne” diye

Sen gideli türlü oyun ço ald

Yeni icat oldu bu tür hediye

Ordan, burdan ithal beyin ço ald

Her dönemde sa lam yere dayanan

kar için bin bir renge boyanan

Fakir yat p sabah zengin uyanan

Damat, dünür, o ul, kay n ço ald

Ço ald  kiminin pay na dü en

Bizlere kokmuyor kom uda pi en

Yetim fakir hakk  yiyerek en

Tomruk gibi ense, boyun ço ald

De erler y prand  manevi, milli

Emir yabanc dan geliyor belli

ardan beslenen kirli emelli

Bölücü, y  yay n ço ald

Ruhsuz yeti iyor imdiki nesil

Burada ba yor tehlike as l

Herkesin dilinde yabanc  fas l

Kültüre dö enen may n ço ald
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41. ÇIK DA GEL GAYRI

Sen gittin gideli düzen bozuldu

Kalmad  naz z ç k da gel gayr

Sevenlerin içten içe üzüldü

Gülmüyor yüzümüz, ç k da gel gayr

Her yan  kaplad  derinden hüzün

Kalk gel art k evde görelim yüzün

Tad  tuzu kaçt  bak hepimizin

Yollarda gözümüz, ç k da gel gayr

Mutlu günlerimiz mazide kald

Ne e’nin yerini gam keder ald

Gönül bahçemizin çiçe i soldu

 oldu yaz z, ç k da gel gayr

Ar yor sevenler her yanda seni

Soruyorlar; bana nerede hani

Yeter art k bitsin vuslatla sonu

Sevinsin kuzumuz, ç k da gel gayr

Karaçay m me gul olay m dedim

Evdeki hüzünü sileyim dedim

Elime al p da çalay m dedim

Çalm yor saz z ç k da gel gayr
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42. ACILAR

Durumdan duruma de ir ac

Zor gelir kalle in ayr k ac

Kutsal bir davada ba n tac

n, merminin s yr k ac

Sava  has l olur, mecbur kal r

Soysuz namertlere k ç çal r

Bir haks z fermanla kelle al r

Yi ide dokunur, buyruk ac

Bat  her kö eye parmak dald r

Hainler birle ir kazan kald r

Haçl lar dört yandan niye sald r

Karaçay söylesin, kuyruk ac
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43. SEVDANIN D

Kolay m r, var n gönül denilen

Dil anlats n, dile sorun sevday

Bülbül feryad , ah  bilen

Gül anlats n, güle sorun sevday

Gizemli ve sessiz derinlik katan

Her santimi buram buram a k tüten

Gözlerde ba lay p kalplerde biten

Yol anlats n, yola sorun sevday

Bu nas l bir haldir, dönmüyor giden

Kimisine ölmek nasip sevgiden

Nice mecnunlar  derbeder eden

Çöl anlats n, çöle sorun sevday

Ancak sen anlars n sevdal  isen

Ya amayan bilmez,kime ne desen

Bir ümit,bir medet seherde esen

Yel anlats n, yele sorun sevday

Sevdan n tarihi de ilse yalan

Bir türlü ç kmam  murad n alan

Asl ’n n u runa Kerem’den kalan

Kül anlats n, küle sorun sevday

Olsa da her biri ba ka kutupta

Avunurlar, hüznü bala kat p da

Kaç a n s rr  sakl  mektupta

Pul anlats n, pula sorun sevday
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Bak lar n güne  olup yakt

Duygular n im ek olup çakt

Gönüllerin tek mecraya akt

Göl anlats n, göle sorun sevday

Nerde o sevdalar eski gündeki

Sevda m Karaçay sanki sendeki

Paha biçilmeyen yar zülfündeki

Tel anlats n, tele sorun sevday
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44.ADINI SEN KOY

Bir ya  ki katar tozu dumana

Ya mur de il, dolu de il, kar de il

Bir anda bir k hükmeder sana

Güne  de il, y ld z de il, nur de il

Kim bilir u rad  böyle, kaç na

Helak olup gittim hiçi hiçine

Bir dünya ki gel de s n içine

Ferah de il, geni  de il, dar de il

Hükmedemez oldum art k gönüle

kamad m, girdim dönülmez yola

Biliyor, o koydu beni bu hale

Dilsiz de il, sa r de il, kör de il

Bu derdin elinden çok çile çektim

Kimi zaman co tum, ummana akt m

reneyim dedim kitaba bakt m

Mekruh de il, hay r de il, er de il

Böyle bir cefan n bulunmaz e i

Verirsin bahar , al rs n k

Çözen var m  bu tür al veri i

Takas de il, zarar de il, kâr de il

Görünmez kendisi, derindir izi

Bir ate  ki, sorma, kavurur buzu

Bilemedim Ya Rab bu nas l s

Yara de il, ç ban de il,ur de il
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Karaçay akl  yitirmi  sanki

Dünkü yapt  tutmaz bugünkü

Olsa bu bir tatl  belad r, çünkü

Namus de il, eref de il, ar de il
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45. SEN SEN OL

mtihan üstüne kurulmu  dünya

Kötüden uzak dur, seçme sen sen ol

Göz aç p kapars n biter bu rüya

Haz rl k yapmadan göçme sen sen ol

Önce dü ün bir bak; ak m  kara m

Ebedi hayat m  mal, mülk para m

Eve barka yak n koyma haram

Her p nar suyundan içme sen sen ol

Temiz olmazsa kalp Hakk’a erilmez

Dikkat et! Her ba n gülü derilmez

Davet yoksa yaban yere girilmez

Namahrem kap  açma sen sen ol

Dünyal k zevklere çok etme meyil

Bunca, varl k, öhret,mülk senin de il

ükret, cömert olan Mevla’ya e il

Sak n ha! Yüksekten uçma sen sen ol

ükür diyen mevki al r üst olur

Sevgi ile gönül co ar mest olur

Dü man bile geni  günde dost olur

Dostun dar gününde kaçma sen sen ol

Geri durma hay r için yar ta

Mah er günü hesap gerek var ta

Yetim hakk  vard r her bir kuru ta

Öyle bol keseden saçma sen sen ol
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Kendine yontma hep, benlikten ar n

Karaçay dürüst ol, budur tek kâr n

Eserini görsün dost dü man yar n

Bu dünyadan bombo  geçme sen sen ol
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46. O UL

nsanl k, haddini bilmekse e er

Herkes mecras nda akmal  o ul

erefli ya amak en büyük de er

runa dünyay  yakmal  o ul

Sebepsiz günahs z cana k yan n

Garibin a nda lokma sayan n

Haramla, hileyle halk  soyan n

Tutup g rtla  s kmal  o ul

Taviz verme sak n, vatandan yana

Türklük erefindir, atma yabana

Çevrende hakiki dost var m  sana

Dönüp de tarihe bakmal  o ul

Herkesi dost bilip s rr  açma

Varl a sahip ol, savurup saçma

Dar günde dostunu b rak p kaçma

Yi it, zor zamanda ç kmal  o ul

Gaflete dü üp de azan olursa

Varl na mezar kazan olursa

Türk’ün töresini bozan olursa

Orda im ek olup çakmal  o ul

Millet cehalete naçar kal nca

lim öz mal nd r al, gel bulunca

Karanl  y rtmak has l olunca

Köhne zihniyeti y kmal  o ul
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Karaçay der fazla söze ne gerek

Ya amal  kutsal dava güderek

Daim dürüstlü ü rehber ederek

eref madalyas  takmal  o ul
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47. GÖNÜLLE SÖYLE

Yeter be! Çekti im senin elinden

Haddini bil bana bak deli gönül

Hep terse akars n b kt m selinden

Bir de do ru yöne ak deli gönül

Bu dostluk yürümez garezle kinle

Anla amaz olduk art k seninle

Ya bana tabi ol sözümü dinle

Ya da gemileri yak deli gönül

Gördü ün güzele a k olursun

Nerde vefas z var arar bulursun

Kar ks z sever mahzun kal rs n

Bu eziyet sana hak deli gönül

Seni dinledim ya ahvalim beter

Bülbül yok etrafta hep bayku  öter

Yolumu ayd nlat bu bana yeter

Yaln z y ld m ol çak deli gönül

Karaçay m co tum hu u an nda

te gerçek a  buldum sonunda

Yeni bir pot k rma sak n yan nda

Bu sevda tertemiz pak deli gönül
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48. HOCAM

Din ad na bütün yenilik sende

Göremedim ba ka çözeni hocam

Din yeniden ekil bulsun sayende

Bo  ver ba ran  k zan  hocam(!)

Cahil kerameti arar kavukta

Kimisi habersiz ya ar kovukta

Kurban için karar k ld n tavukta

Sayende küçülttük kazan  hocam(!)

Minareden günde be  kez süzülür

Sosyetenin kulak zevki bozulur

Türkiye’de bütün sorun çözülür

Bir fetva ver kald r ezan  hocam(!)

Tümünü yok etme halk olmaz raz

Abdestsiz de olsa k ns n baz

Numunelik dursun bayram namaz

Sil ba tan kuruver düzeni hocam(!)

Oruç tutmak neymi  evde,okulda

Eziyeti kald r zavall  kulda

Altm  bir cezaya bir çözüm bulda

Ferahlat orucu bozan  hocam(!)

Hacca da çözüm bul yeni destanda

Durmas nlar hava s cak fistanda

Avrupa dururken Arabistan’da

Kurtar aylak aylak gezeni hocam(!)



114

Mal olmas n, bölük pörçük, k rk pare

Fakir al mas n bo  ver avare

Yeti  zekata bul acil bir çare

Zengine ya atma hazan  hocam(!)

Sayende ya ans n asr-  saadet

Devam etsin on be  as rl k âdet

rak kals n kelime-i ahadet

Sormadan kendin ver vizeni hocam(!)

Üç be ak akç ya olunca ma a

Zor ettin kolay  vurdun yoku a

Dini k rpa k rpa çevirdin ku a

Karaçay m  çeksin cezan  hocam(!)
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49. CAN ANAM

Eziyeti bal eylersin gün, gece

Evlada can feda dersin can anam

Kat  yavruya verirsin önce

Yavan kal r ise yersin can anam

Yorgun gelen ka k sallar a na

Keder kalmaz ba  koyunca dö üne

Güç verirsin karde ine, e ine

Vefal  bac n, yârs n can anam

rt nda bebekle sava a geldin

 gibi dü man  tarihten sildin

Kara Fatma oldun, aslan kesildin

Nice koç yi itten ersin can anam

Akl  olan bilir dünyada yerin

Yavuz’dan Fatih’ten belli hünerin

Mustafa Kemal’de senin eserin

Bilmeyen tarihe sorsun can anam

Sen ki Rabbimizden kutsal emanet

Sen varsan nesiller var olur elbet

Cennet aya nda ilahi hikmet

nsanlar içinde birsin can anam

nanc m, ahlak m ve de dilimin

Felsefenin sanat ile bilimin

Motifinde nak  nak , kilimin

Temelinde hep sen vars n can anam
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Görenler söylesin, var ise e in

Her günün bahard r, bulunmaz k n

Güne i soldurur, bir tek bak n

Cennetten yan nursun can anam

llarca didindin, yorulmad n hiç

Yorgan na rahat sar lmad n hiç

Sab r ta  m n k lmad n hiç

Çözülmez muamma, s rs n can anam

Yeter ki de bana, helaldir sütüm

Ba mdan ayr lma b rakma yetim

Senden ibarettir bütün servetim

Gözlerimde ldars n can anam

Karaçay, u runa can  adar

Riyas z sevgiyi tek sende tadar

Velhas l ezelden ebede kadar

Cihan sana selam dursun can anam
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50. EH N ANA SEVG

Bayra a sar  kanlar bürümü

Giden tabutumu izliyor anam

Garibin gözünde ya  kurumu

Sanma ac  gizliyor anam

ya, mektup, resim sakl yor bir bir

Eksilmesin diye yokluyor bir bir

Ne varsa öpüyor kokluyor bir bir

Her saat yeniden düzlüyor anam

Saymad m gideli kaç afak att

, dost, ahbap, yâren hepsi unuttu

El, ayak çekildi, gün yine batt

Hâlâ yollar  gözlüyor anam

Bu ne asil duygu, ne kadar yüce

Gündüz hayalinde, rüyada gece

Ah çekip derinden yavrum dedikçe

Küllenen ate i közlüyor anam

Yeter anam dinsin gönlünün pas

Vatan için ölmek ölümün has

Özlersin bilirim uzatma yas

ehidin de seni özlüyor anam
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51. NAZLIM

Yoklu unda zaman uzad  gitti

nan sensiz günler geçmiyor nazl m

Tomurcuk fidanlar çürüdü bitti

Kuruyan çiçekler açm yor nazl m

Hasretin ba  küle çevirdi

Felek sillesini vurdu devirdi

Mecnun etti kuru çöle savurdu

k eziyetten kaçm yor nazl m

Ate  oldun yüre imde sönmeyen

Ac  oldun sonsuza dek dinmeyen

Semalardan y llar y  inmeyen

Sevda ku u imdi uçmuyor nazl m

Yanmaz oldu ocak tütmüyor baca

Gel gör eserini hallerim nice

Gündüzüm kayboldu, her günüm gece

Yoksun, Güne k saçm yor nazl m

Karaçay m yolun sonuna geldim

Eller bir kez öldü ben her gün öldüm

Bu dünyada nice güzeller gördüm

Gönül senden gayr , seçmiyor nazl m
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52. SEVD M

Gönül arzu eder ama ne çare

Yaz z ezelden kara sevdi im

Gurbet ellerinde kald m avare

Dü mü üm bir garip zara sevdi im

Bitip tükenir mi gönlümün zar

Kül etti ba  hasretin nâr

Zalim esti gurbet elin rüzgar

Takt  boynumuzu dara sevdi im

Gözlerim kan a lar, yüre im darda

Halimiz peri an ayr  diyarda

Belki de k smette kavu mak var da

Gelmiyor bir türlü s ra sevdi im

Ne bir gelenim var ne de gidenim

Hep seni hisseder ruhum bedenim

Senin varl nd r ya am nedenim

Sensizlik ba mda yara sevdi im

Karaçay’a engel u yaban iller

Hasret hikayemi anlat r diller

Bir gün a k kitab  yazar ehiller

Beni o kitapta ara sevdi im
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53. SÖZDE EYH

Ula ana kadar böyle bir güce

Anlad m çok kafa yormu sun eyhim(!)

Gerçe i el alt  edip gizlice

Sahtenin s rr na ermi sin eyhim(!)

Belli ki ba ndan bozuk niyetin

Neresinde yazar, hangi ayetin

Kim verdiyse dile destan servetin

Paran n belini k rm n eyhim(!)

Sen rahat ol mürit tutar yas

Cariye bol duyan f rlar, sesini

Müritlerin vermi  k n has

Turnay  gözünden vurmu sun eyhim(!)

Hayat bele , hayvan bile hediye

Hayran kald m ceylan ile kediye

Bilumum hayvanat kaçmas n diye

Etraf  telle örmü sün eyhim(!)

Eh birader olmaz bu kadar safl k

Bu i in yan nda bo  i  sarrafl k

Emrine amade kocaman çiftlik

yi yere tezgah kurmu sun eyhim(!)

eyh ol, s rt üstü yat çekme darl

Aptal m  yok, iste versin varl

Karl  i  de il mi din tüccarl

Yolunacak kaz  görmü sün eyhim(!)
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Az daha okuyup eyh mi olsayd m

Akl  az, paral  mürit bulsayd m

Has ndan sekiz on hatun alsayd m

Sen s rra önceden varm n eyhim(!)

Görmez Karaçay  müridin gözü

Ne vard  dü ünsen biraz da bizi

Bizim hissemize dü en kerizi

Ahtapot misali sarm n eyhim(!)
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54. TÜRK O LU TÜRK

Bu âlemde bunca duygu içinde

Kahramanl k dü tü pay ma benim

u yedi k tan n gezdim üçünde

Türk o lu Türk derler soyuma benim

Ya ama gerçekten uzak bihaber

Sor bakal m sana Çin Seddi ne der

Viyana’dan döndüm bu imi  kader

Ak l s r ermiyor huyuma benim

Tek ki i de kalsam bölük gibiyim

Ayaktay m dimdik çelik gibiyim

Okyanusa hakim bal k gibiyim

Korku kat lmam  suyuma benim

Sak n hizmet etme hayali akla

Korku veremezsin uçakla tankla

Sen sen ol akl  ba na topla

Ok girdi mi ç kmaz yay ma benim

Ey gafil zannetme ben yorulurum

Vatan m sa  olsun der vurulurum

Bir defa ölürüm bin dirilirim

Hesab n yeti mez, say ma benim
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55. GEL M

Nazl  yâre sözüm vard r ezelden

Beklenmedik gün de olsa gelirim

rsat  bulur bulmaz tez elden

Dert bir de il, bin de olsa gelirim

Gençlik, ihtiyarl k fark etmez ise

Sevdi im sözünden çark etmez ise

Bu can bu bedeni terk etmez ise

ki elim kanda olsa gelirim

Yârdan ayr  durmak güç gelir bana

Kar, f rt na, tipi hiç gelir bana

Sabah  beklemek geç gelir bana

Ala afak, tan da olsa gelirim

Karaçay a k ile yan yor nâra

Azrail pusuyu kursa kenara

Söz verdim yüzümü ç karmam kara

Kaç lmaz son da olsa gelirim
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56. VATAN SANA CANIM FEDA

u ba  vatan için yakm m

Yi it olan söndürsün de göreyim

Ay y ld  semalara çekmi im

Yi it olan indirsin de göreyim

Bu toprakta ehidimin kan  var

Öksüz kald  nice evlat nice yar

Korumas  bizim için namus ar

Yi it olan sindirsin de göreyim

Geri dönmem bir gelirsem oraya

Tuz basmay n be  bin y ll k yaraya

Gemi yand , imdi ç kt m karaya

Yi it olan döndürsün de göreyim

Karaçay n Müslüman’d r Türk özü

Güven verir senet olur her sözü

Mertli im üstüne ufac k tozu

Yi it olan kondursun da göreyim
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57. VEFASIZ DOSTUM

Bu can  vatana ettim hediye

Kahpe bir kur unla vuruldum dostum

Dü manlar sevinip gülmesin diye

Ölümleri yendim, dirildim dostum

Eziyet i kence gördüm y lmad m

Dik tuttum ba  naçar kalmad m

Direndim, namerde köle olmad m

Bükmek istediler k ld m dostum

Dertlerim yan nda nedir ki derya

Savurdu yabana bir zalim furya

Dev irme efendi ben oldum parya

Kendi vatan mdan sürüldüm dostum

Vefas zl k ettin ba  ezdin

kt n Karaçay  as l sen üzdün

Ne haber gönderdin ne mektup yazd n

Aray p sormad n dar ld m dostum
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58. ÖMRÜM

Bu dünyan n çilesinden habersiz

Etrafa gülücük saç yor ömrüm

Zamanla yar r gams z kedersiz

Bilmeden meçhule uçuyor ömrüm

Kimi zaman co tu e lendi güldü

Bo  verdi dünyay  hafife ald

Çöle tohum att  hasada geldi

imdi ekti ini biçiyor ömrüm

Nimeti bölü tü hiç oldu pay

Derdini saymaya yetmedi say

rt nda ta  koca dünyay

Çilelerle yüklü geçiyor ömrüm

Karaçay der söyle ne verdin bana

Etraf  bürüdün sise dumana

Vade doldu yenik dü tün zamana

Ecel kollar  aç yor ömrüm
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59. NOKSAN

Nas l ça da  olduk dinle bak hele

Esnemeli biraz, gergisi noksan

Topu topu birkaç basit mesele

Onlar da çözülür, sorgusu noksan

Gencim; giyinmeyi, bele i sever

Bulur kendi gibi üç zü ürt yaver

Büyü e küfreder, küçü ü döver

Fiyaka yerinde, görgüsü noksan

Sanki vatan için bedel ödüyor

Döner b ça  zula ediyor

Cenge gider gibi maça gidiyor

Top ile tüfe i, karg  noksan

Ele tirip sak n çekme çizi i

Sanatç  o,bilmez deme müzi i

Standart ölçüye uygun fizi i

Görüntü var, ses yok vurgusu noksan

Tüccar n zekisi çark  döndürür

Ha a o devleti nas l kand r

Bütün kazanc  cebe indirir

Bir tek kusuru var, vergisi noksan

Bankan n sahibi gelir hasata

Bele i görünce dü er fesata

Suç onda de il ki, çelik kasada

Kap  kapanmaz,sürgüsü noksan
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Sabredenin gelir elbet s ras

Para yoksa yand  gitti ç ras

Bir dü ünün nas l geçer yaras

Diki leri patlak, sarg  noksan

itimde hamle yapt k yepyeni

Art rd k yatarak s f geçeni

Kimi okullar n yok ö retmeni

Kitab , defteri,dergisi noksan

Ahlakta da yapt k seri bir atak

Umuma aç ld  namahrem yatak

Genç k z giymi  minicik etek

Aceleye gelmi  örgüsü noksan

Mezar pahal  ya, ucuz ölünür

Aran r, taran r suçlu bulunur

CMUK af diyerek geri sal r

Cezalar yetersiz, yarg  noksan

Zengin ile fakir e it, fark  yok

Yaln z fukaran n evi bark  yok

Zannetmeyin koca ehrin park  yok

Yatacak yer çok da, sergisi noksan

Ey Karaçay yine çizmeyi a n

Bo  buldun meydan  co tukça co tun

Do ru dersin ama fazla konu tun

Kula n akortsuz, burgusu noksan
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60.MESLEK SIRRI

Bir gün sabah ç kt m i  aramaya

lan gördüm, sa a sola bakarken

Vard m i çi oldum bir lokantaya

Sevinçliydim ilk gün evden ç karken

Bismillah diyerek, ba lad m i e

Kebap yapmak için et takt m e

Özenerek koydum tek tek ate e

Yand  gitti bula  y karken

Terzilikte iki sene çal m

neye, ipli e hemen al m

Tam dedim ki; ben bu i te geli tim

Bir top kuma  bitti ceket dikerken

Bir berber dükkan  açt m sapaya

Alttan üstten makas att m tepeye

Adam döndü alt  ayl k s paya

Zor kaçt m arkamdan kur un s karken

Allah var tellakl k yak  bana

Bir h mla kese att m adama

Elimden tez kaçt  kurtuldu ama

Derisini yüzdüm suyu dökerken

Kalaylad m l l kaplar

Geni ledi birden bire çaplar

Tava dü tü elde kald  saplar

Ate  fazla gelmi  körük yakarken
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Nihayet ba lad m bir in aata

p ile harç çektim be inci kata

Anlamad m nerde yapt ysam hata

ya dü tüm ipi çekerken

Di çi oldum tuttum yeni i  yeri

Haz rlad m pense, çekiç, ne teri

Yaz ba nda oldu bir tek mü teri

Alt çeneyi k rd m di i sökerken

Bir saz ald m ozan olay m diye

Günlerce yürüdüm aç, susuz, yaya

Çal p söylemeye vard m bir köye

Saz k ld  kopan teli takarken

Sermayesiz diye hamall k yapt m

Benden a r yükün yan na sapt m

Dengesiz girince ifay  kapt m

Belim tutmaz oldu yere çökerken

Zar zor girdim bende devlet i ine

Sat ld  dediler gelme bo una

Üç gün sonra kondum kap  d na

syans z k smete boyun bükerken

Sonuç iflas oldu kalmad  para

Çaresizlik ile gezdim avare

Bedava olunca gittim p nara

Su kesildi oluk oluk akarken
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Karaçay m i te budur ahvalim

Bugüne dek devam etti bu halim

Ya murlu havada aç ld  dilim

Bu iiri yazd m im ek çakarken
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61. HAYVANAT HAL

Gördüm bin bir çe it hayvan halini

ahit oldum gece henüz biterken

Heybetle uzatm  koca dilini

Bir kar nca gördüm fili yutarken

Bir kavga ki görmek çok zor e ini

Kuyruk haz r k ta, dikmi  ba

Tek hamlede döktü bütün di ini

Tilki zürafaya çifte atarken

çli na me beni yakt  da lad

Duygu co tu elim kolum ba lad

Cümle mahluk hüzün doldu a lad

Bayku  gülde efkar ile öterken

Kuzuyla kurt sarma  dola  oldular

k-  muhabbete derin dald lar

Oyna lar, hayli zaman güldüler

Üzgün ayr ld lar güne  batarken

Kat n dediler e lenin gülün

Bu dü ün alay  kimindir bilin

Fare damat olmu  kedi de gelin

Gördüm ikisini caka satarken

Karaçay  yalan at yor sanma

Vallah(!) ister inan ister inanma

Dediler dikkat et vurulup yanma

Bal klar kavakta nöbet tutarken
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62. A K DE L BU

Sen a n ad  alma a na

Pembe gülde hasret koklamad ysan

Gönül defterinden telli saz na

çli na meleri yüklemediysen

k de il bu ate  yoksa dö ünde

k de il bu canan yoksa dü ünde

k de il bu e er çe me ba nda

Günlerce yâr yolu beklemediysen

k de il bu yoksan bütün romanda

k de il bu özlem yoksa her anda

k de il bu e er duran zamanda

Her saate bir y l eklemediysen

k de il bu varsa nefreti, kini

k de il bu ayet sarmazsa seni

k de il bu küt küt atan kalbini

Yerinde mi diye yoklamad ysan

k de il bu varsa içinde yalan

k de il bu yoksa dünyaya ilan

k de il bu a n ahidi olan

Ter kokulu mektup saklamad ysan
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63. M RAS

Öldün de bir hayr n oldu mu baba

Ne vard  miras  bol b raksayd n

Kaç para eder ki, vursak hesaba

Birkaç kervan yükü mal b raksayd n

rak p da gittin olmad k anda

Kalan mü teri az otelle handa

Fena de il otuz inek be  manda

Be  on kovan ar , bal b raksayd n

Vazgeçmedin u borç verme huyundan

Yirmi bin mark kaz k yedin day ndan

öyle mütevaz  Arap tay ndan

Yüz tane at, dört yüz nal b raksayd n

Tazeledin yine bugün yaray

Bak kirazdan millet vurdu paray

Ne yapay m karpuz dolu seray

Elli dönüm a aç, dal b raksayd n

Tembellik i lemi  senin kan na

Yak  m imdi söyle an na

Ne olurdu kuma  ile yan na

Otuz k rk top ipek, al b raksayd n

Nerdeyse ya ad n koca bir as r

Bu da i ledi in ayr  bir kusur

Ölmeden alsayd n be  yüz ton m r

Bir gece milleti lal b raksayd n
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Yumurta toplasan zmir’den Kars’a

urada burada birkaç da arsa

Ba lay p bana ba ka ne varsa

Geri kalanlara yal b raksayd n

Çok ey mi istedim rahmetli peder

Elo lu gezmeye uçakla gider

Sa  ol neyse siyah Mersedes yeter

sterdim rengini al b raksayd n

Karaçay bu miras doldurmaz cebi

Tekne çok y pranm  delindi dibi

Bir gemi alsayd n el âlem gibi

Bende kas lacak hal b raksayd n
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64. SAKIN HA!

Sa k, servet Allah’tan bir emanet

Senindir belleyip rma sak n

Giderini kazanc na ayar et

Kendini aya a dü ürme sak n

Fark  bil a z ile yay n

Hali ba ka sarho  ile ay n

Fazlas  zarard r batar kay n

rt nada yelken irme sak n

Bu dünyan n e risi var düzü var

Çoktan daha bereketli az  var

Hakk’ n kainat  gören gözü var

Eline sahip ol a rma sak n

Karaçay der sitem ayyuka ç kar

Ya sab r diyerek di ini s kar

Dikkat et dünyay  ba na y kar

Mazlumun sabr  ta rma sak n
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65. KIRIK B R A K ÖYKÜSÜ

Göz göze gelmi tik y llarca önce

Ne içten bakm n hat rlar m n

Ben de vurulmu tum seni görünce

Gönlüme akm n hat rlar m n

Utanm m, k k k yafet bozuk

Yokluk içindeydim yüre im ezik

lk ve tek hediyem ucuz bir yüzük

Sevinçle takm n hat rlar m n

Ne olduysa sonra kaçt n nedensiz

Mutluluk arad n ellerde bensiz

Dakikam, saniyem geçmezken sensiz

Sen erken b km n hat rlar m n

Çok ma rurdun o gün, çok da dik ba

rlanta bir yüzük elde, tek ta

Öylece b rak p gözlerim ya

Gülerek ç km n hat rlar m n

Oysa ben kalbimi seninle böldüm

Seninle a lad m, seninle güldüm

Seninle do mu tum, seninle öldüm

Dünyam  y km n hat rlar m n

Ümitlerin uçtu, yel oldu imdi

Ard nda ko tu un el oldu imdi

El de memi  sevdam kül oldu imdi

Nas l da yakm n hat rlar m n
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66. DÜNYAYLA PAZARLIK

Destur istemi tim sende kalmaya

Olmaz yüzündeki karayla dedin

Akland m da geldim huzur bulmaya

Beklemeyi ö ren s rayla dedin

Ne zaman gelecek, bu nas l s ra

Bir gün bedel burda üç dört as ra

Sana güvenim yok, bakma kusura

imdi tarz de ti, kurayla dedin

Seni s vazlad m gelmedin gaza

Hep para ödedim ekme e tuza

Bir mekan istedim görmedim r za

Buyur otur ama kirayla dedin

Adaletin bozuk, rd m kald m

Gelecek ne vard , ne diye geldim

Araya araya bir kovuk buldum

in olmaz kö kle sarayla dedin

çin çok pis pislik yerde yüzemem

Rahat m u runa mazlum ezemem

Hiçbir artta ba m e ik gezemem

Zor ya ars n sen bu yarayla dedin

Ne gün talip olsam sende varl a

Olan var m gitti dü tüm darl a

Sen aslans n dedin sald n zorlu a

Yönünü ara bul ç rayla dedin
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rayla zor kötek buldum yolumu

Her yerde bey olmu  gördüm zalimi

Ya amaktan makbul gördüm ölümü

Dur Karaçay! Ölmek parayla dedin
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67. GÖRMED N

Ey sevgili canan, bendi ta arak

Tüm setleri y kt m ama görmedin

Yorgun arg n yüce da lar a arak

Sana do ru akt m ama görmedin

Gece gündüz gölge oldum pe inde

k bulutu gibi döndüm ba nda

Ya murlar misali gözüm ya nda

im ek olup çakt m ama görmedin

Belli ki bu a n sonu nafile

Ta  olsa yerinde, gelirdi dile

Derinlerden kopan bir sevgi ile

Gözlerine bakt m ama görmedin

Karaçay derdimi döktüm bendime

Eziyet ettim hep kendi, kendime

llar y  seni seven kalbime

Prangalar takt m ama görmedin
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68. SANA GELD M NERDES N

Gel, gazele döndü ömrümün ba

ndan sarar p soldum, nerdesin

Bu a n elinden oldum dert da

Onulmaz hicranla doldum, nerdesin

Hasretim elinden bir gonca güle

llard r sevdam  anlatt m yele

Bunca zaman yaln z hayalin ile

Umut deryas na dald m, nerdesin

Ey gözümün nuru, sevda çiçe im

Söyle bana senden nas l geçeyim

Ölmek çare dersen zehir içeyim

Sevdan ile zaten öldüm, nerdesin

rd n içimdeki a k hevesini

Da t bu duman  sevda sisini

Rüyalarda duydum yaln z sesini

Her gece uykumu böldüm, nerdesin

n bende diri, hala yepyeni

Karalar ba lad m and kça seni

Bir türlü görmedin duymad n beni

Gözya mla haber sald m, nerdesin

Garip bir heyecan sard  kalbimi

llar n özlemi k rd  kalbimi

Senden ayr  kalmak yordu kalbimi

Kaç kere kap  çald m, nerdesin
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Çileke Karaçay çeker naz

nsaf et de art k göster yüzünü

llar sonra zar zor buldum izini

Bir özlemle sana geldim nerdesin
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69. YORGUN

Takatim yok anlatmaya halimi

z yorgun, dudak yorgun, dil yorgun

rd  zalim a ac , dal

Bahçe yorgun, bülbül yorgun, gül yorgun

Felek fena sarst  gönül taht

Bu ss z denizin yok mu r ht

Fallarda arad m kara baht

Falc  yorgun, fincan yorgun, fal yorgun

Çekti im hüsran n bu kaç nc

Bir bende de ilmi  gönül sanc

Dört yana da lm  içler ac

Mecnun yorgun, Leyla yorgun, çöl yorgun

Eriyip gitmekte göz göre göre

Derdime derman yok ci er bin pare

Dedim arz-  halim gönderem yâre

Posta yorgun, mektup yorgun, pul yorgun

Karaçay m ölümüme ferman var

Her â n savruldu u harman var

Ne saz mda ne de bende derman var

Parmak yorgun, m zrap yorgun, tel yorgun
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70. KURBAN HIRSIZLARI

rs zlar bayrama girmeden daha

Birisini çalm  gitmi  koyunun

Yine eksik ç kt , sayd k sabaha

Dirisini çalm  gitmi  koyunun

Biri dizlerine vuruyor vah vah

Sermaye tükendi, eyvah ki eyvah

On be e, yirmiye etmemi  tamah

Sürüsünü çalm  gitmi  koyunun

Belli ki önceden kafay  takm

Gecenin bir vakti a  y km

rs z bu seferlik insafl  ç km

Yar  çalm  gitmi  koyunun

Pazara ula  bu kez de kolu

Bir mü teri bakt , gözleri dolu

Vay be! dedi; rz  k n o lu

risini çalm  gitmi  koyunun

Bacana m kesmi , yüzmü  koyunu

rs z omuzlam  aslan pay

Kala kala kalm  bir tek boyunu

Gerisini çalm  gitmi  koyunun

Tedbir için ince yapt k hesab

Aram  bulmu uz sahte kasab

Karaçay  sorma, bozuk asab

Derisini çalm  gitmi  koyunun
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71. B M OLSUN

Gelin çal al m, birlik olal m

Petek bizim olsun, bal bizim olsun

Çölü ye ertecek tohum bulal m

Fidan bizim olsun, gül bizim olsun

Gör art k hay r yok, yok day lardan

Fayda gelmez içi bo  say lardan

Medet ummayal m kör kuyulardan

ld za uzanan el bizim olsun

Ne varsa çözelim geriye kalan

Merkür’e, Venüs’e geçitler bulan

Dünya’dan güne e mesafe alan

lim, irfan dolu yol bizim olsun

Karaçay k ile bayra  tutar

Ho  bir seda ile yürekler atar

Türk’ün türküsünü mah ere kadar

Co kuyla söyleyen dil bizim olsun
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72. HABER N OLSUN

Zaman art k senden yana akm yor

Ta  arka dayand  haberin olsun

nd rm  ondan sesi ç km yor

Di  çarka dayand , haberin olsun

llar geçti ömür gitti habersiz

Güç tükendi derman yitti habersiz

Yolun ilk yar  bitti habersiz

Ya  k rka dayand  haberin olsun

Topra n kurumu , açm yor güller

Gülistan a yor, mahzun bülbüller

Sen saymad n ama yedi in goller

Be  farka dayand  haberin olsun

Karaçay böyledir dünyan n i i

El eder sonbahar, ça r k

Ömrün son dura , musalla ta

Ba  parka dayand , haberin olsun
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73. CUMHUR YET BAYRAMI

Yurda dikip Cumhuriyet burcunu

Kurtulu a erdi imiz gün bugün

Hep beraber milli devlet harc

Kan zla kard z gün bugün

Yurt savunduk eref ile an ile

Çanakkale göle döndü kan ile

Bedel verip yüz binlerce can ile

Ba z dik durdu umuz gün bugün

Atam bize kuvvet verdin güç verdin

Tek tek geldik üstesinden her derdin

Tüm dü man n, hainlerin namerdin

Defterini dürdü ümüz gün bugün

Yeter dedik faydas  yok durman n

Vakti geldi yaralar  sarman n

Ba ms z bir Türkiye’yi kurman n

Karar na vard z gün bugün

Akl  Türkler bitti sanan n

gal için tutu up da yanan n

Bir h mla Sakarya’da Yunan’ n

Kafas na vurdu umuz gün bugün

Türk Milleti art k dindi gözya n

Destan yazd  seymen, zeybek, dada n

Frans z’a Urfa, Antep, Mara n

Hesab  sordu umuz gün bugün
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Üstümüze dert ya arken artarak

aha kalkt k rehaveti y rtarak

Lokman Hekim edas yla tartarak

Yaram  sard z gün bugün

Ba  kald p hep beraber zillete

Gem vurulmaz dedik asil millete

Büyük Taarruz’la Ege’den öte

Dü manlar  sürdü ümüz gün bugün

Bu topra  sulad k biz, al kanla

Nokta koyduk zulme mutlu bir sonla

Gururluyuz; onur, eref ve anla

Cumhuriyet kurdu umuz gün bugün

Cumhuriyet asla gelmez hataya

Emanetin bizde bundan öteye

Gururumuz an  büyük Ata’ya

eref sözü verdi imiz gün bugün
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74. EH M VAR

Kapkara bulutlar güne i sard

Acep neden hava pusludur bugün

Yüre im gidi i kötüye yordu

çim kan a yor, seslidir bugün

Al nca haberi çekildi takat

Kabullenmek gerek budur hakikat

Yakt  ci erimi, art rd  kat kat

Derdim öncekinden mislidir bugün

Yazd  son mektup cebinde kalm

Vurmu lar, on iki yi idim ölmü

Tabutu bayra a sar  gelmi

ehidim var, evim yasl r bugün

Ac  ile yoku  oldu düzleri

Nerde kald  o en, akrak sözleri

Gülmez oldu her gün gülen gözleri

Dokunma Karaçay hislidir bugün
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75. DENS ZE SATIRLAR

Desem bu sat rlar derstir densize

Duyar da kula  ç nlar m  acep

Birkaç yanl  örnek söylesem size

Hemen tedbir al p önler mi acep

Gel insanca dü ün de ilsin koyun

Yine dü ün belki de ir huyun

Dünyay , evreni resmeden beyin

Rabbin kudretini anlar m  acep

Sata r Allah’a, bakmaz i ine

Belay  sarmaz m  zorla ba na

Güldürüp de dert mi verir pe ine

Densiz inim inim inler mi acep

Bu zat bu kafayla olacak helak

u sözden bir hisse al r m  salak

Niye bir a z var iki de kulak

Bir söyleyip iki dinler mi acep

Kim bilir kimlerin keyfini bozdum

Kendi yapt ma kendim de k zd m

Desem ki yeter bak ismini yazd m

Karaçay iiri sonlar m  acep
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76. B R GAR P ADAM

Yöremde türedi bir garip adam

Yöntemi bir garip, tarz  bir garip

Bombo  konu uyor sudan havadan

Uzay  bir garip, arz’  bir garip

Pirim yapmak için anar Allah’

Düz gösterip tersten takar külah

Mert adama uygun de il silah

 bir garip, gürzü bir garip

Kimli i belirsiz, kan  belirsiz

Gömle i belirsiz, donu belirsiz

Garip bir macera sonu belirsiz

Ak l s r ermiyor dürzü bir garip

Ard nda namaza durdum bir cuma

Uymas  ne mümkün sahte imama

Kendine sorarsan Müslüman ama

Sünneti bir garip farz  bir garip

Kestirmeden zengin olmu  karn  tok

Ne fark eder ona göre vatan çok

Öyle bir hain ki utanmas  yok

Namusu bir garip rz  bir garip

Efsunlad  bizde ak l koymad

Çok uyard m kimse beni duymad

Karaçay bu ölçü sana uymad

Elbise bir garip, terzi bir garip



152

77.A LIYOR GAR P

Biçare garibin biter mi derdi

ini kaybetmi , a yor garip

Ba na y lm  mekan  yurdu

ini kaybetmi , a yor garip

Talihin sillesi etmi  derbeder

Nas l ba lad ysa öylece gider

Doluyu görmedi bugüne kadar

Bo unu kaybetmi , a yor garip

Çileden çekilmi  gözünün nuru

Ona ahbap olmu  hayat n zoru

çk yor, sessiz, gözleri kuru

Ya  kaybetmi , a yor garip

Karaçay çaresiz, bet beniz solgun

Yar ndan ümitsiz dolan r y lg n

Önünü görmüyor dalg n m  dalg n

Dü ünü kaybetmi , a yor garip
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78. NE ÇIKAR

Ac  patl can  k ra  çalmaz

Zulmün yüz bin defas ndan ne ç kar

Mazluma, kargadan k lavuz olmaz

Bir zalimin vefas ndan ne ç kar

Bayraml k diyerek kefen biçmi im

Zemzem niyetine zehir içmi im

llar y  nice dertten geçmi im

Nazl  yârin cefas ndan ne ç kar

Sormay n derdimi, da lardan yüce

Size arz edeyim durumum nice

ükür sürüngenden biraz hallice

Çileke in sefas ndan ne ç kar

Haber uçurmu lar yârene dosta

Demi ler Karaçay yastad r yasta

Bir doktor bulmu lar o benden hasta

O doktorun ifas ndan ne ç kar



154

79. NE ANLAMI VAR

Cahilce girdi in bir maceray

Bilmeden co man n ne anlam  var

Ehli de il isen müzmin yaray

Da lay p de menin ne anlam  var

ifa niyetine dert katt n derde

Ne ç kar kal ptan, ak l yok serde

Adam m diyerek ortal k yerde

Kabar p, menin ne anlam  var

Yerinde dur dedim, neyine Bat

Düzlü ü gösterdim, ben oldum kötü

Yol tepmek kocat r ak ls z iti

Bo a da  a man n ne anlam  var

Büyük sözü dinle dedim ba ndan

Olmazd n bak imdi ekmek, a ndan

Cinsi bozuk her tür h yar pe inden

Tuz al p ko man n, ne anlam  var

Memleket ne zaman dü tüyse zora

Ben ak l kulland m, sen ise kur’a

ek bile dü mez ayn  çukura

Art arda dü menin ne anlam  var

Aptal çoksa denge böyle kurulur

Uyan k yan yatar, ahmak yorulur

Elbet her e e semer vurulur

Sonuca man n ne anlam  var
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imdi sermayeyi sard n kediye

Ya ndan kaz k yedin hediye

Karaçay do ruyu söyledi diye

Köpürüp ta man n ne anlam  var
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80. B R GAR P DÜNYA

Ey dünya düzenin karma kar k

Bir yanda i  bilen, ehillerin var

Kimi insanla küs, suyla bar k

çinde adam yok, sahillerin var

Kafa bombo  tahsil olmu  k

Kendi gibi odun seçer halefi

Bilmez sorsan mertek san r elifi

Nice diplomal  cahillerin var

Utanmaz yetimin hakk  yutar

Ard ndan ça da k naras  atar

Surat nda nur yok, Allah’a çatar

Her çe itten Ebu Cehil’lerin var
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81. NSANLIK HAL

Türlü türlü hal bulunur insanda

Kimi bin bir renge bürünür gider

Kimisi villada, kimisi handa

Kimisi kovukta bar r gider

Kimi insan vard r düz yolda ar

Kimi bu hayatta iyice pi er

Kimisi dünyada çok uzun ya ar

Kimi k sa zaman görünür gider

Her kul bir ekilde nasibin al r

Kimi k smetini önünde bulur

Kimisi açl ktan dört büklüm olur

Kiminin mal  çok gerinir gider

Kimisi çok merttir dönmez sözünden

Kimi hay r görmez o lun, k ndan

Kimi ekmek söker aslan a ndan

Kiminde derman yok, erinir gider

Kimisi dünyada e le mi  durmu

Kimisi akl nca gerçe i görmü

Kimisi u ra  bir düzen kurmu

Kimi ara yerde sürünür gider

nsan k m k m türlü yol tutar

Herkesin bacas  bir ayr  tüter

Kimisi boyunca pisli e batar

Kimi necasetten ar r gider
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Kurald r de mez hayat ak

Her yan  engebe zordur ç

Kimi bir ç rp da ç kar yoku u

Kimi ma lup olmu  yerinir gider

Karaçay ke fetmi  inanç erhini

Gücü yetti ince öder narh

Giyinmi  ku anm  iman z rh

nm  Allah’a korunur gider
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82. AVCILAR

Avc  mekan na u rad m bir gün

Buyur öyle otur, day  dediler

Halime bakt lar, görünce yorgun

Yudumla bir yandan çay  dediler

Dedim köyde av yok herhalde fakir

Hemen söze girdi Nuh ile Bekir

Her ey fazlas yla Allah’a ükür

Bu sene bereket iyi dediler

Müjdat iyi avc , sakat baca

Tam ustad r bo a atmaz naca

imdi geçti avla dolu kuca

risinden bir de ay  dediler

skender haftada bir ava ç kar

Her gitti i avda sekiz geyik var

Dedim gelin, üçte k lal m karar

Tan maz a  say  dediler

Bir Kadir Baba var, destand r dile

Da lardan av ta r, kamyonlar ile

Vurdu unu b rak, zekat  bile

Bir köyün bir y ll k pay  dediler

Masraf olur diye tek kur un atmaz

Pintilikte kimse yerini tutmaz

Tüfe i övsek de Ardahan yutmaz

Kullan r ok ile yay  dediler
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Ertan ile Murat Kaptan-  Derya

ndi mi denize ba larm  furya

Bal ks z dönmez bu ikisi var ya

Bir bal k cenneti k  dediler

Bir Hac  Tuncer var merak  tilki

Pek de büyük imi , av n ilki

Tam ölçmedik daha fazlayd  belki

En az üç metreydi boyu dediler

Gözü bozuk ava ç kmasa ke ke

Ceylana benzetip geliyor a ka

Erol vuramad , s padan ba ka

Tükendi hayvan n soyu dediler

Biraz durgun gördüm Okan Efe’yi

Yakalatm  dürbün ile tüfe i

Toplar bizden dü en ufak tefe i

Bu da avc lar n toyu dediler

Sabri içeriye girdi bir h zla

Dedi ki bo tum elli domuzla

Dedim az söyledin fazlad r fazla

Alçak gönüllülük huyu dediler

Fazl  av pe inde çok diyar gezmi

smail kuyuyu derince kazm

Halim Hoca tek tek avlar  dizmi

ka basa doldu, kuyu dediler
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Bir çorba pi irmi  Ate  Ahmet’im

Yaln z suyla so an zorlukla yedim

Bu varl k içinde bu nedir dedim

Et bitti de onun suyu dediler
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83. DEM LER

Atasözlerini rehber almal

Tecrübedir yanl  sekmez demi ler

Her i in temeli sa lam olmal

Sa lam bina erken çökmez demi ler

Unutma her eyin bir s  var

Nemle y rm  heybetli duvar

Alaca n tedbir bin bela savar

So a day k sökmez demi ler

Uzak olsun dersen her türlü illet

Bilimde, teknikte co mal  millet

Dü man  y ld r bir ac  kuvvet

Zor bile i kimse bükmez demi ler

Yönün belli olsun p kalma

Kimsen öyle görün, maskara olma

Lüzumlu lüzumsuz her yere dalma

Su, yoku a do ru akmaz demi ler

in ehline sor var ise davan

yi seç dostunu, olmas n yavan

Cahilden uzak dur âlime güven

Âlim hat r yapar y kmaz demi ler

Gerçek dost ol kuyu kazma dostuna

Nerde güzellik var, doldur testine

Muhabbetin olsun sevgi üstüne

Gönüller sevgiden b kmaz demi ler
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Her mahlukat çeker kendi soyuna

Post giymekle aslan dönmez koyuna

Ne yapsan da huylu gider huyuna

Can ç kar yine huy ç kmaz demi ler

Her dürüst insanda olmal  yürek

Sessiz kalmaz neme laz m diyerek

Do ruluk risklidir, katlanmak gerek

Ku tan korkan dar  ekmez demi ler

Karaçay hassas ol yap ince ayar

Herkes üzerine uyan  giyer

Kim ne hak ederse ver onca de er

Her kantar her yükü çekmez demi ler
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84.BEYLER

Her i imiz e ri, do ru kalmam

Nereden ba lay p saymal  beyler

Çal p ç rpm z küpler dolmam

Utan n, gözünüz doymal  beyler

Duyun sözlerimi dinleyin hele

nsan milletine olmal  kale

Zulüm ile de il adalet ile

Nam  cihana yaymal  beyler

nsafla ba da maz bu kadar yalan

Yaz kt r devletim olmas n talan

Kendisine ata miras  kalan

Biraz üzerine koymal  beyler

Kolay m  san rs n vatan kavgas

Garip ölür, size kal r övgüsü

Dil ile olmuyor vatan sevgisi

nsan yüre inde duymal  beyler

Vatan  milleti darda kal nca

Ön safa geçmeli zaman gelince

Yönetici olan herkesten önce

Ate ten gömle i giymeli beyler

Zannetme ki beylik anadan do ma

Sizi bizler seçtik, yok öyle ya ma

Karaçay der tamam sen yapt n ama

Kanunlara herkes uymal  beyler
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85. KISMET DE LSE

Varl a güvenme k smet de ilse

Dünya bu, tersine döner mi döner

Önünde sultanlar, ahlar e ilse

ld n bir anda söner mi söner

Her kim olursan ol, konu ma pe in

Varl k içindeyken yoklu u dü ün

Bir tek k lc  s çrar ate in

Okyanuslar bile yanar m  yanar

Her gün yokluk ile burun buruna

Var  yok ki ümit olsun yar na

Ömründe bir bulup koysa f na

Fakirin ekme i donar m  donar

Karaçay’da dü er nasip pe ine

Nasibi k t bekler bo u bo una

Gökten kasnak ya sa geçmez ba na

Tarlas na dolu iner mi iner
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86. BU BANA YETER

Beni hakir görüp yüksekten bakma

Bir Allah selam  ver bana yeter

Vazgeç art k, a n nâr na yakma

Gönlümde bir yuva, kur bana yeter

Vars n öyle dursun, sahte dost olan

Gönlümün ba  ettirmem talan

Gerçek dostum olup, yüzüme gülen

Gönül gözü aç k, kör bana yeter

Gelen gitti hala mezar dolmad

Bu dünya kimseye baki kalmad

ükür maldan yana kayg m olmad

nsan gibi ömür kâr bana yeter

De er mi dünyada bunca kat k

Vicdan bu, aman ha olmaz sat k

kilikten gelir türlü kötülük

Bakmam ikili e “Bir” bana yeter

Karaçay özümden duymad m ku ku

Aram  bulmu um ben gerçek a

Neyleyim saray  neyleyim kö kü

Toprakta yatacak yer bana yeter
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87. KADINLARI ÜZMEYEL M

Aile mübarek, kutsal bir kurum

Marifet ya atmak, bozmak de ildir

Kad ns z bir erkek yar md r yar m

Erkeklik, kad  ezmek de ildir

lk zaman el ele çal mlar sat p

Sonra olmamal  ayr  bir kutup

Gençlikte el bebek gül bebek tutup

leride mezar kazmak de ildir

Hiç kimse peygamber de ildir ha a

Ev hali mutlaka olur karga a

Güzelim bahar  çevirip k a

Gül yüzlü canan  üzmek de ildir

Erlik sahip ç kmak demek, yurduna

Erlik dü mek demek yuva derdine

Yoksa erlik dü üp eytan ard na

rk ya ndan sonra azmak de ildir

Keyfi yuva y kma, çoktur günah

Yaz kt r al nmaz mazlumun ah

Dostumdur zannedip periler ah

Hayal deryas nda yüzmek de ildir

rma sak n, kad n kalbi s rçad r

Kol kanat ger üzerine ol çad r

Ey Karaçay asli görevin budur

Kuru s iir yazmak de ildir
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88. TÜRKÜLER

Buram buram Anadolu türküler

Beraber do mu uz, mazimiz vard r

Her gönülde sevda yolu türküler

Sevgiliye cilve, naz z vard r

Gurbet harap etmi , haline a lar

Bayku a emanet virane ba lar

Kar, tipi kaplam  yol vermez da lar

Her birinde ayr  izimiz vard r

Yüreklerde sevda olmu  ba lam

Hayal kurmu  nazl  yâri dü lemi

Desen desen, nak  nak  i lemi

Kilimde, hal da gizimiz vard r

Mayas , hoyrat  bir ba ka güzel

Deyi ler semahlar kol kola gezer

Nice koç yi ide a tlar düzer

Ta yürekten gelen s z vard r

Sevdas  Mecnun’u çöllere atm

Ferhat da  delmi , terini katm

Asl  saçlar  süpürge etmi

Kerem’le yanm z, közümüz vard r

Dadalo lu ile Av ar boyuna

Karac’o lan ile Türkmen soyuna

Koç Köro lu ile Bolu Beyi’ne

Söylenecek nice sözümüz vard r
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Gidenler dönmemi , bilinmez nerde

Analar, bac lar, gelinler darda

Çanakkale, Yemen, Dumlup nar’da

Gözya nda ehit, gazimiz vard r

ld z Da lar ’ndan Sivas iline

Methiyeler dizmi  Çaml bel’ine

Gerçe i i leyip gönül teline

Veysel’lerle gören gözümüz vard r

Aman vermez A , çetindir k

Süphan’ n Nemrut’un dumanl  ba

Kimi zaman yormu , Hu ’un yoku u

Dinlenir enginde, düzümüz vard r

Zeybekte, halayda, barda görünür

Kopuzda, curada, tarda görünür

Nerde arar isen, orda görünür

Her meydanda ayr , pozumuz vard r

Yanar Elaz n çayda ç ras

in, Arguvan’da gurbet yaras

Bayburt’un Artvin’in ayr  töresi

Yurdun dört yan nda tuzumuz vard r

ehir diyar  ayr  bir kö e

k hava, bozlak vermi  ba  ba a

Muharrem Usta’dan Ne et Erta ’a

Bitip, tükenmeyen h z vard r
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Gönül da  ya mur olmu  süzülmü

Dane dane benler, yüze dizilmi

Terk etmi  Leyla’s  düzen bozulmu

Derininde al n yaz z vard r

Her çiçekten türlü türlü bal alm

n dilinde yol, töre olmu

Reyhanî Baba’da kendini bulmu

Ezgisinde sakl  özümüz vard r

Söylenir dillerde y llardan beri

Nice yi it Türk’ün namusu, ar

Nice ki gönülden severiz yari

Yüzüne bakacak yüzümüz vard r

Günler dönüp mevsim yaza geçende

Mor menek e, lale, sümbül açanda

Yaylalara Yörük, Türkmen göçende

Meler koyunumuz, kuzumuz vard r

Birbiriyle ne de güzel uzla

k olmu  çifte yürek közle mi

Aras nda nikâh k ym  sözle mi

Yan ndan ayr lmaz saz z vard r

Karaçay usanmaz gezer pe inde

Bin bir hal var türkülerin ba nda

Kalem dile gelir, gönül co anda

Ecdattan al nm  feyzimiz vard r
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89. DAYANMAZ ELBET

Bizde kuru s  atmayan var m

Destursuz yalana laf m  dayan r

Bo  kafayla ak l satmayan var m

Lüzumsuz çeneye gaf m  dayan r

Çirkefe bulanm  yurdun dört yan

Artm  namussuzun öhreti an

Hapishane desen yolgeçen han

Bunca u ursuza af m  dayan r

Devlet mal n birer birer satan var

rs  camiye bekçi tutan var

Pusuda gerisi için yatan var

Buna çelik kasa, raf m  dayan r

Dev irme cemaat dolu ur tamam

Kimi han pe inde kimisi hamam

Hele bir de papaz olursa imam

Beynamaz sofuya saf m  dayan r

Karaçay derdini kimlere döke

Yollar her geçen gün vuruyor dike

Bir ömür çürüttüm of çeke çeke

Bunca derde gama of mu dayan r
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90. VIZ GEL R

Güvenip dünyan n mal na kanma

Gözün doymaz, bunca nimet az gelir

Mal, mülk ile insan olunur sanma

nsan olmak için önce öz gelir

Aldanma servete, bakma var na

Belki ç kmak nasip olmaz yar na

er lay k isen Hakk’ n nuruna

Her yan ate  olsa, sana buz gelir

Gençli ini bir ey sanma bo una

Sen bir kulsun çok i  gelir ba na

Dört mevsim var, döner pe i pe ine

Bir bakars n bahar geçer, güz gelir

Dostunu iyi seç, kötüyü b rak

Yalandan, riyadan rak dur rak

Akl ndan ç kmas n ebedi durak

Ahirete , böyle sa lam koz, gelir

Gönül k rma,sultan olsan dünyaya

Bir gün elbet biter, bu tatl  rüya

Azrail u rarsa kal rs n yaya

Ard n s ra üç be  metre bez gelir

Karaçay, Rabbini sak n unutma

Üç günlük ömrün var, kötü yol tutma

Helal ile yetin, haram  yutma

Bundan öte, ölüm sana v z gelir
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91. KUMARBAZ

Kör Hac ’n n cebi para kaynarken

Ka r, durmadan han de tirir

Bir görün halini kumar oynarken

Surat  her dakka kan de tirir

Her zarar edi te gelir imana

Aynaya bakar der: Tüh ulan sana

Tövbe eder yine uyar eytana

Günde elli defa din de tirir

Nerede bilinmez ne mekan ne yurt

Gözleri f rlam  çekilmi  avurt

El aleme kuzu, çocuklara kurt

Eve girer girmez gön de tirir

Her yoldan geçemez sanki yasakl

Bir türlü ders almaz havada akl

Kar dan görünse bir alacakl

Savu ur aradan yön de tirir

u kumar bir illet beter mi beter

Borç listesi mi , uzay p gider

Bir t rt  duysa alt na eder

Yedek bulur ise don de tirir

On be te ba lam  ya  olmu  elli

Bir gün zengin olmak bütün emeli

Olsa neye yarar sonucu belli

Ay  zengin olsa in de tirir
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Karaçay bunlara taksanda yular

pi k rar yine pisli e dalar

Bir ümitle gider, avcunu yalar

Bu gidi i mutlak son de tirir
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92.BU DÜNYA BO

Dünyan n gidi i ruhumu s kt

Uzaktan bak nca ho  görünüyor

Fele in zarlar  hileli ç kt

Alt  yüzeyi de  görünüyor

llard r çok sevdim onu can mdan

Sayfalar silindi tek tek an mdan

Bir tabut içinde geçti yan mdan

Gözümde üç damla ya  görünüyor

Geçici zevkleri kal  sand m

Çok gülüp oynad m, hevese kand m

Muhasebe yapt m, geriye döndüm

imdi her ey bana bo  görünüyor

nsan insanl kta olmal  ehil

Dü ünün aman ha olmay n cahil

Bu dünyada öhret, saltanat dahil

Sonunda koskoca dü  görünüyor

Ey Karaçay hele yakla  beriye

Yolunu do ru seç dönme geriye

imdi orada dur bak ileriye

Ak betin iki ta  görünüyor.
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93. BELL  OLUR

Bak  ele vermez, çetin cevizi

Üzerine di  koy öyle bell’olur

Derin midir sende sevdan n izi

Gözlerinden ya  koy öyle bell’olur

Gönüldür, insan n gerçek dünyas

Vefas z ç kan yar tutturur yas

Hakiki yar m r güzelin has

Bir yast a ba  koy öyle bell’olur

Yüzü güleç midir en midir yurdu

Sorun; dü ünür mü ku  ile kurdu

Söz ile olunmaz adam n merdi

Aç sofran  a  koy öyle bell’olur

Her dem kar nda oldun zilletin

Asil ferdi do dun, asil milletin

Ey Karaçay var m , yok mu k ymetin

Bu diyar  bo  koy öyle bell’olur
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94. OLMAZ 

Gerçek renk nesnenin özünde sakl

Boyamakla kara, ak olmaz imi

Bütündür ikisi, de ildir yüklü

e semeri yük olmaz imi

Böyle gelmi  dünya ve böyle gider

Yaradan biliyor ne ise kader

Her canl  sonunda ölümü tadar

Beden ölür, ruhlar yok olmaz imi

Övünmek istersen insan m diye

Onur, haysiyeti etmeli gaye

ereftir insana en büyük paye

erefsizin ba  dik olmaz imi

Asalet kaybolmaz, olsan da da

Asildir asilin k yla o lu

Nihayet her varl k bir köke ba

Dal budak salmayan kök olmaz imi

Dü ünmü Karaçay, kafay  yormu

Hikmet-i Hüda’n n s rr na ermi

Yaratm  Adem’i, Havva’y  vermi

Demek insano lu tek olmaz imi
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95. SARHO

Yamac na koymu  bir y n bira

Her yudum al ta co uyor sarho

Ho  olmasa gerek evde manzara

Estikçe, avrad  bo uyor sarho

Kalayl yor e i dostu s radan

Vazgeçiyor k sa kesip naradan

Uzunca bir yudum çekip biradan

Ge irip, göbe i ka yor sarho

Ne diri b rakt  ne de ölüyü

Aratm yor slak karton, hal

Kontrol etti, bo lar geçmi  doluyu

Bo e artt kça iyor sarho

Çekip pi kinlikle çözdü kemeri

Bu azimle kesin deler mermeri

Bir yandan konu up ileri geri

Bir yandan asfalta i iyor sarho

çki bitti nas l gitsin ho una

Hazin hazin bakt  hayli bo una

Bir sokak köpe i dü tü pe ine

Allah  Allah deyip yor sarho

Birden saatine ili ti gözü

Otobüs kaçacak oldu tek sözü

Derman  kalmam  tutmuyor dizi

Yalpa yapa yapa ko uyor sarho
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Bir yandan sarho luk, bir taraftan kar

Ayaklar bir türlü tutmuyor ayar

Yahu burda amma çok merdiven var

Deyip kald ma dü üyor sarho

Kald mda slak slak yat yor

Elini sobaya(!) yak n tutuyor

Olmayan kap  kapat n diyor

Belli ki iyiden ü üyor sarho

Birden kalk p ko tu yol ortas na

Bir ç k kar  fren sesine

Bak rsa c z bo  nefesine

u an son demini ya yor sarho

Geldi kontrol etti sa k ekibi

Kendi oldu yine kendi rakibi

Daha ne sarho lar var onun gibi

Toplumsal yaray  de iyor sarho
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96. KAYNANAM

Tam on bir senedir benim kaynanam

Eski plaklar  çalar her saat

Sohbet döner para olur vay anam

Derin hülyalara dalar her saat

Bedava ya, da dan toplar keki i

Konu para ise çeker teti i

Haz r durur,oya ile meki i

pi parma na dolar her saat

Güne in alt nda üç saat bekler

Toptan al r,ucuz diye ekmekler

Tansiyon yükselir,tökezler tekler

Dermans z sarar r,solar her saat

Arar bulur sat n toyunu

Ucuz diye c z al r koyunu

Bele e getirir yemle suyunu

Otlu araziye salar her saat

Satmaya k yamaz,at l arsalar

Laf  de tirir maa  sorsalar

Bir de rekat ba  para verseler

Nafile namaz  k lar her saat

Toto,loto onun alt n vuru u

Çekili te ciddi olur duru u

Zarara u ras n elli kuru u

Saç  ba  yolar her saat
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Kâr san r zarar , kaç nc  kere

Eker her bo lu a maydanoz, tere

Toplasan tamam  üç metrekare

Küçücük bahçeyi sular her saat

Hep tersine ç kt  verdi i karar

Velhas l att  her ad m zarar

Bir de Karaçay’a anlat r, yorar

Sonuçta avcunu yalar her saat
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97. TAZ YE

Böyle reva görmü , kanunu yazan

Kimi güler, kimi üzülür üstat

Bin bir çaba ile kurdu un düzen

Vakit saat gelir, bozulur üstat

De mez Rabbimin kurdu u denge

Canl , cans z, uyar hep bu ahenge

Burada bak lmaz varl a renge

Kervan s ra s ra dizilir üstat

man ehli olan haz rd r dünden

Allah’ n kanunu kaç lmaz bundan

Bir gemi sessizce kalkar limandan

Rota yava  yava  çizilir üstat

Tesellin var derdin olsa da kat kat

nananlar bilir budur hakikat

Ölüm ile ba lar ebedi hayat

Arif olanlarca sezilir üstat

Ailede temel ta r analar

Yuva yapan di i ku tur analar

Ölmez, meleklere e tir analar

Kanatlan p ar a süzülür üstat

Tüm duam z onunlad r in allah

Cümle taksirat n affeder Allah

efaatçi olur, ol Resulullah

Künyesine cennet yaz r üstat
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Karaçay’dan dilek; sab r, metanet

Fevziye ablama Allah’tan rahmet

yi bak yavrular sana emanet

Bu dostun da ba  ezilir üstat
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98. GURBET

Kaç zamand r ayr  dü tüm ilimden

Bize seferberlik yazd rd n gurbet

Var  yo umu ald n elimden

Kurulu düzeni bozdurdun gurbet

Kimler icat etmi  nerede kökün

Gidersem bir daha ça rma sak n

Ta yamaz oldum çok a r yükün

Beni hayat mdan bezdirdin gurbet

Bir tebessüm edip yüzüm gülmeden

Çektin, ald n beni murat almadan

Fazla m  geldim ki vade dolmadan

Diri diri mezar kazd rd n gurbet

Yutturmu sun hay r diye erleri

llarca bo una döktüm terleri

Karaçay misali nice erleri

Ça p, namerde ezdirdin gurbet
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99. BAYRAK

Çekip semalardan y ld , ay

Desenini kendi bulan bayrak hey

skand rd n hayran ettin dünyay

Rengini, al kandan alan bayrak hey

Bu ekle gelmedin kolayl k ile

Örnek mi istersin, al! Çanakkale

Söyle merak edip sayd n m  hele

Kaç oldu u runa ölen bayrak hey

Kalsa da bulursun kö e bucakta

Sarma  dola  götürürsün kucakta

Kol kanat gerersin son yolculukta

ehidime örtü olan bayrak hey

Simgen cesarettir, namus, vatand r

Tarihin tertemiz ereftir, and r

Titretir cihan , h n yamand r

Dü man na korku salan bayrak hey

Sen bensin ben senim var m  fark z

Sonsuza dek var olmakt r, ülkümüz

Ebedi söylensin dilde türkümüz

Ba zda hep dalgalan bayrak hey

Bu ekle gelmedin kolayl k ile

Örnek mi istersin, al! Çanakkale

Söyle merak edip sayd n m  hele

Kaç oldu u runa ölen bayrak hey
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Ald rma hainler ne derse desin

Sana söz vermi iz, sözümüz kesin

yamet kopsa da efendi sensin

Karaçay’da senin kölen bayrak hey
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100. OLMAZ

Her i  de yak k olmal  derler

Yak ks z i te maharet olmaz

Bin bir çe idiyle ot biter yerler

Her gördü ün ottan baharat olmaz

Allah ak l, izan vermi  adama

Her i  uyar belli yola yordama

Temizlik imandan do rudur ama

Is rgan otuyla taharet olmaz

Karaçay der ilmin sel olup aksa

öhretin dillerde ayyuka ç ksa

Hakiki slam’dan haberin yoksa

Öyle ucuz yollu ahiret olmaz
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101. BULUNMAZ

Akl n fakir deyip hor gören ahmak

Sa k sende sara bende bulunmaz

Ben senden zenginim dikkatlice bak

Zemzem sende bira bende bulunmaz

Ak ls z kasteder kendi can na

Bir i e giri se bakmaz sonuna

Beraberce girsek aslan inine

Sükût sende nara bende bulunmaz

Yaratm  Yaradan kurmu  ahengi

Hiç kimse de ildir kimsenin dengi

Var kendin yorumla u iki rengi

Beyaz sende kara bende bulunmaz

lac m Allah’t r sa lamd r köküm

Uyar m Kuran’a ne ise hüküm

Her ki i kendine olmal  hekim

Derman sende yara bende bulunmaz

Karaçay der bal n m  var kovanda

Ne kas r, su döversin havanda

Allah huzurunda yüce divanda

man sende para bende bulunmaz
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102. EN S ANLIO LU L SES

Doksan be ten beri tüter bacam z

Bilimin sihirli asas z biz

renciye kimlik verir hocam z

Bu milletin özü esas z biz

Mazimiz erefle an ile dolu

Kim bükecek söyle çelikten kolu

Gurur duy s lma sen Anadolu

Dü man n korkusu, tasas z biz

Parola ba ar  dönmeyiz sözden

Karar kesin geri ad m yok h zdan

llard r hayk rd k hep bir a zdan

limin irfan n gür sesiyiz biz

Milli tarih olmu  ruhuma g da

Atatürk rehberdir her bir evlada

Minnetimiz yoktur, yabana yada

Türklü ün de mez yasas z biz

Gururluyuz daim diktir ba z

Gelece e hayat vermek dü ümüz

Cehaletle sava  bizim i imiz

Enis anl lu Lisesi’yiz biz
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103. KR Z

Biz dü mandan tek bir derdi saklarken

Sen derdi üst üste y rd n kriz

Ferahlamak için ya mur beklerken

Ba za ta lar ya rd n kriz

Sand m ki kafama bir saks  dü tü

latt n garibi, güldürdün pu tu

Tepe taklak ettin,fele im 

Güne i tersinden do durdun kriz

Zerre protein girmez ili e

Yama küçük yetmez oldu deli e

Namussuz, erefsiz üç be  sülü e

Bizi inek gibi sa rd n kriz

Sevin!Cümlemize topu att rd n

Elde olan mal ,mülkü satt rd n

Dürüstü, yi idi iflas ettirdin

Aslan  kediye bo durdun kriz

Bu i e neylesin Karaçay Hoca

Zaten yeti mezdi bir uç bir uca

ki aya  tek bir pabuca

ra n nihayet, s rd n kriz
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14’LÜ HECE ÖLÇÜLÜ RLER

104. VER N ÇOCUKLU UMU

Geçmi i an yorum, baharda türül türül

rt m güne e dönük, bir ö le s ca nda

Tabiat canlan yor, dereler gürül gürül

Çi demler çiçek açm , topluyorum da nda

Giderek de iyor, tabiat n dengesi

Bir güzellik kat yor, göçmen ku lar n sesi

Üzerimi örtüyor, mutlulu un perdesi

Kendimi buluyorum sevginin oda nda

çim sevinçle dolu, co tukça co uyorum

Uçan kelebeklerin ard ndan ko uyorum

Bu ne enerji böyle kendime yorum

Sekiz, on ya lar n lezzeti dama mda

Gel de bu yorgunlukla hakim ol gözlerine

Bir u ultu kar r "kalk uyu" sözlerine

Rahatlard m ba  koyunca dizlerine

l m l uyurdum, anam n kuca nda

Sabah ku  c lt  uyand r uykudan

Bin bir lezzet al rd m yedi im, ekmek sudan

imdi eser mi kald  o güzelim duygudan

nsanl k ar yorum, teknoloji ça nda
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n tad  bir ba ka lapa lapa ya ar kar

Beyaz gelinli ini giyerdi ye il çamlar

Kartopu, kayak derken elim aya m donar

Her eyi unuturdum soban n s ca nda

Ey Karaçay l geçti, yoku a vurdu yollar

Güle güle der imdi, çocuklu um el sallar

Neyiniz varsa al n, bende kalan ey y llar

Verin çocuklu umu yar n afa nda
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105. SEVG Z YA ANILMAZ

Sevgisiz ya am olmaz sevgi her eyin ba

Sevgidir her canl n de mez arkada

Sevginin s cakl  bitirsin kara k

Ça las n elaleler bahar gelsin da ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma

Mutluluk rüzgârlar  derdi kederi als n

Art k hiç kopmayal m ayr klar son bulsun

Dals n zevk-i sefaya güller de dile gelsin

Melodiler ak n bülbül konsun ba ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma

Gökteki y ld zlar  yeryüzüne saçay m

Ne e benimle olsun mutluluktan uçay m

Karamsarl k son bulsun ben kendimden geçeyim

Ta yürekten bir buse dokundur yana ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma

Tek tek bak, inanmazsan aç p a k defterini

Kaybetmen mümkün de il kalbimdeki yerini

Kana kana içeyim gençli in iksirini

Nostalji ya ayay m dönüp gençlik ça ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma

Bir daha hiç b rakma s ca tut elimden

Gülerek söz edeyim son demimde ölümden

Hiçbir eser kalmas n, u virane halimden

Yeni ba tan can gelsin elime, aya ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma
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Karaçay k sarho u, olmu  deli divane

Sevgiyle her ey güzel, her geçen gün ahane

Maksat gönül en olsun, avlanmak bir bahane

Her denize at ta sevgi dolsun a ma

Sen sevgi sözcükleri f lda kula ma
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106. UYAN ARTIK

Kalk gaflet uykusundan, öyle bak etraf na

Her yan  dü man sarm , hisset art k tuza

Kat lmak kal r yoksa, alçaklar n saf na

kmaz isen yükse e, göremezsin uza

Sende çal , bo  durma, çal mak namus,ar n

Olmas  mümkün müdür,ustas z binalar n

Oyalama kendini,alt nda danalar n

Kim aram  bulmu  ki; sen bulas n buza

nsanl n özü bu,ak ll  olmal n

Tarih denen gerçekten,dersini almal n

Tabiat n kanunu,yerini bilmelisin

Hükmetmezsen köpe e,sen çekersin k za

Ey Karaçay bekleme, evde talih ku unu

Aksilikler b rakmaz, bo  adam n pe ini

enme zor da olsa, sen gör kendi i ini

Güvenme el aleme, ters giydirir kaza



196

107. BU DA BEN M YÂR M

Her air iir yazm , yâre jest olsun diye

Ben yazmad m ondand r ka  y kar yârim

Bana da bu yak r yazmam laz m methiye

Allah yaratt  demez boynumu s kar yârim

Kad n de il mübarek yedi köyün efesi

Borazan yutmu  gibi en üst perdeden sesi

So an, sar msak kokar yüz metreden nefesi

Seni gören talihsiz burnunu t kar yârim

Zorlasan peruk ç kar yay gibi hilal ka tan

Boy pos, endam irice, sanki yontulmu  ta tan

Bir etek zor dikilir yirmi metre kuma tan

Günde sekiz on kere kantara ç kar yârim

Di leri t rm k gibi, a z desen ma ara

Dudaklar kaym  gitmi  her biri bir kenara

Dili var pabuç kadar i te budur manzara

Bana her k nda salyalar akar yârim

Saçlar çal  misali ba  üstüne bezenmi

Kirpik adeta f rça, a ya uzanm

ki okka burun var Pinokyo’ya özenmi

Süsünden geri durmaz h zmalar takar yârim

Bir çene var her saat ötüyor z l z l

Ci erler körük gibi ses verir h l h l

Felfecir okur gözler dönerken f l f l

Bana bakarken sanki, trene bakar yârim
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Ma allah kulak anten, el pideci küre i

Ayak üstü götürür iki tepsi böre i

Söyleyin var m  dostlar uzun laf n gere i

Çok fazla iltifattan usan r b kar yârim

Nas l arad m buldum akl ma yorum

Yorgana sar lan sen, ben ise ü üyorum

Ne gün yan nda yatsam yataktan dü üyorum

El dursa ayak durmaz ey benim sakar yârim

Denge bozuk Karaçay, bu ne biçim düzense

yamet kopar orda, her nereye uzansa

Talihli geri verir piyangodan kazansa

Ama kendine sorsan cihan  yakar yârim
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108.GEÇ  BAHAR

Tedirgin ç kt m yola sana ula mak için

Hayret, her tür engeli zahmetsiz a yorum

Zorluklar kalkt  birden ne oldu böyle, niçin

Birden tersine döndü baht ma yorum

Ne de çok muhtaçm m içten tatl  sözüne

çim bir ho  oluyor her bakt kça yüzüne

Dünya umrumda de il son vermi im hüzüne

yorum kab ma ta kça ta yorum

Bir mutluluk tablosu hat ramda o anlar

Neden çabuk bitiyor neden, bu mutlu sonlar

Sevgin s ms cak sarm  rüya da olsa bunlar

Cam ye ili gözlerde bahar  ya yorum
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109. KALB MLE YAZIYORUM

Beni mest ettin yine, ey mah yüzlü canan m

ndan bir ho  oldum, divane geziyorum

Ate ler aras nda, senin için yanan m

Dümeni k rd m sana, rotam  çiziyorum

Sen çölde bir seraps n, sen denizde yakamoz

Ya kulak ver ça ma, ya da bu t ls  boz

Her kulaç at mda, bat yorum düpedüz

Bir sevda girdab nda, hayale yüzüyorum

Uykusuz gecelere senin sevdand r sebep

Sevdand r Karaçay’a seni anlatt ran hep

Kalemin hükmü bitti, buhar oldu mürekkep

Sana bu sat rlar , kalbimle yaz yorum
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110. YA ST KLAL YA ÖLÜM

Ad  Birinci Dünya, yenik ç kt k sava tan

Türkler bitti dediler, geçti art k i  i ten

Ku atmaya al nd  Anadolu´m dört ba tan

Çakallar sofras nda memleket dilim dilim

Her taraf zapt edildi, her taraf bölüm bölüm

ngiliz, Frans zlar bir yandan da talya

tahlar  kabarm , salya ak yor, salya

stanbul, Çanakkale gitmi  Konya, Antalya

Mondros Anla mas  ki zalimden daha zalim

Bir senaryo yaz ld , sava tan daha elim

Ordu terhis edilmi , silah da yok yetesi

Her ey bunla bitmiyor, daha vahim ötesi

Kurulmaya ba lad , Ermeni, Rum çetesi

çerden kemiriyor, sinsice milim milim

Yüzlerce y l bekledim, budur diyor emelim

lm  enkaz gibi kah r üstüne kah r

Tarifin imkan  yok, durum a r m ,a r

Yönetici gaflette, gözler kör, kulak sa r

hanet bata nda kaybolmu  akl-  selim

Ne ak l s r eriyor, ne de pozitif bilim

Amerikan mandas , ngiliz himayesi

Diyen beyinsizlerin, yükseldi çatlak sesi

Ümit kesmek yok bizde, vermeden son nefesi

Bu millet ç kacakt r, yar nlara sa  salim

Bir güne  do ar elbet, ayd nlan r cemalim
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Ve On dokuz May s´ta Samsun´a ç kt  güne

Öyle bir güne  ki bu, g ptayla bakt  güne

Kurtulu a götüren, me ale yakt  güne

Mustafa Kemal´di bu, bayram etti ahalim

Senaryoda son perde, burada koptu fil(i) m

Sevinç gözya  oldu, kederden akan ya lar

Heybetinden dikildi, öne e ilen ba lar

Bir aslan kükremesi, dedi ki: “Arkada lar

Tarih tarih olal , görmedi böyle zulüm

Türk´e zincir vurulmaz, ya istiklal ya ölüm!”
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111. ZAMAN ZAMAN

Bir dola k yol izler, insan, hayattan yana

Baht n rüzgar nda savrulur zaman zaman

Kah gönüllü, gönülsüz biner çark-  devrana

Bir kirmana dönü ür,çevrilir zaman zaman

Kimisi per peri an hali beter mi beter

Kimi yuvadan ayr , s la gözünde tüter

Dü er sevda pe ine Kerem’e nispet eder

Yanar a k ate iyle, kavrulur zaman zaman

Kimi gönüllü seçer çirkefin bata

Nokta menfaat için terk eder ota

Sapar bir garip yola, de ir yata

Bir dereyi and r,k vr r zaman zaman

Kimi halinden memnun isyan  yok kadere

nanamaz kendi de bazen geldi i yere

Milyonlar n içinden s yr r birden bire

Talih yüzüne güler, sivrilir zaman zaman

Karaçay bazen yolu dolu dizgin alsa da

Herkesin bir derdi var keyiflenip gülse de

Heybeti dile destan,ulu ç nar olsa da

Fele in sillesiyle, devrilir zaman zaman
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112. PÜSKÜLLÜ BELA

Talip olduk Hatça’n n evde kalm  k na

Herkes dedi uzak dur, köyün terelellisi

Zor verir bak rsa, anas n naz na

Koca köyün içinde bir taneymi  Güllü’sü

 dost koyduk araya, ikna oldu anas

Me er naz  bo aym  ci erinden yanas

Töreye kurban gitti pederin on danas

Size aittir dedi, masraflar n küllisi

Ba lad  m  Hatça’n n a ndan bal akmaya

Dedi k m huridir, k yamazs n bakmaya

Bir kez müsade etsem d ar ya ç kmaya

Bir elini sallasa ard  s ra ellisi

Bu ya a geldi k m, erkek eli de medi

Demek k smet sizeymi , kimseye yüz vermedi

steyeni çok idi, hiçbirine varmad

Hâkim, doktor, avukat, futbolcunun millisi

Dedik k  bir görsek bakal m neyin nesi

Töremize ters dü er, yasak dedi görmesi

Mutfakta bir gürültü tencere bardak sesi

Sanki çölden geçiyor, kervanlar n zillisi

Yar m saat olmu tu biz içeri geçeli

Elinde kahvelerle geldi yüzü peçeli

Kahve de il mübarek sanki vi ne reçeli

Dedim hemen kalkal m yeti meden ball
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Günü geldi nihayet yapt k, çatt k dü ünü

Burnumuzdan getirdi bir günde üç ö ünü

Kavga ile geçirdik daha birinci günü

Varsa beriye gelsin bundan sivri dillisi

Pek de ucuza gitmi , Güllü k za kal rsa

Evden kovar m dedi; anan, baban gelirse

imiz zor vallahi, duruma bak rsa

Ba za sar ld  belan n püsküllüsü

"Karaçay kötü" demi , s zlanm  bütün köye

steyenim çok idi niye varmad m niye

lmad m tek tek sordum, kimler istemi  diye

Bir çoban talip olmu , bir de köyün delisi
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ATI MALI RLER

113. AVCILAR VE OZAN LO’NUN CEVABI

Karaçay:

Avc  mekan na u rad m bir gün

Buyur öyle otur, day  dediler

Halime bakt lar, görünce yorgun

Yudumla bir yandan çay  dediler

Ozan lo:

Teessüf ederim, Karaçay geldi

Habersizce gezdi, köyü dediler

Hemen sofra kurduk, malzeme boldu

Yedirdik so anl  suyu dediler

Karaçay:

Dedim köyde av yok herhalde fakir

Hemen söze girdi Hilmi’le Bekir

Her ey fazlas yla Allah’a ükür

Bu sene bereket iyi dediler

Ozan lo:

Sorgu sual etti, havadis ald

Sohbette çok derin mevzuya dald

Hilmi'le Bekir'e, bir salma sald

Onlarda durumlar, iyi dediler

Karaçay:

Cemal iyi avc , sakat baca

Tam ustad r bo a atmaz naca

imdi geçti avla dolu kuca

risinden bir de ay  dediler
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Ozan lo:

Cemal ustam zdan, biraz söz ettik

Malumat içine, naca n katt k

Vurdu u geyi i, gizledik att k

Söyledik bir tecik ay  dediler

Karaçay:

Divane, haftada bir ava ç kar

Her gitti i avda sekiz geyik var

Dedim gelin, üçte k lal m karar

Tan maz a  say  dediler

Ozan lo:

Divane a am n, vurdu u ava

nanmay p dedi: Atmay n hava

Gelin üç deyinde, kapans n dava

Sekiz geyik onun, neyi dediler

Karaçay:

Bir Kadir Turan var, destand r dile

Da lardan av ta r, kamyonlar ile

Vurdu unu b rak, zekat  bile

Bir köyün bir y ll k pay  dediler

Ozan lo:

Kadir Turan her gün, av deyip ko ar

Getirdiklerini, görenler ar

Hanelerde her gün, vurdu u pi er

Dald  dü ünceye, koyu dediler
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Karaçay:

Masraf olur diye tek kur un atmaz

Pintilikte kimse yerini tutmaz

Tüfe i övsek de makberi yutmaz

Kullan r ok ile yay  dediler

Ozan lo:

Bunu kim dediyse, çözmemi  i i

Makberi ok , yay da, pek mahir ki i

Ondan almaz tüfenk, çeker kiri i

Hem de iktisatt r, huyu dediler

Karaçay:

Nihal'le htilal Kaptan-  Derya

ndi mi denize ba larm  furya

Bal ks z dönmez bu ikisi var ya

Bir bal k cenneti k  dediler

Ozan lo:

Nihal Han m geçer, yeke ba na

htilal oltay , salar pe ine

Köyümüz doyuyor, bal k a na

Sayelerinde bak, day  dediler

Karaçay:

Ustal  okunuyor, yüzünden

Ceylanlar illallah etmi  h ndan

Uçan sinekleri vurur gözünden

Bekle de gör lo Bey’i dediler
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Ozan lo:

Ate  almaya m , geldiydin köye

Görmeden gitmi sin, üzüldüm baya

Avdan dönü üme, kalmad n niye

Hakk mda dahaca, neyi dediler

Karaçay:

Bir Lüzumsuz var ki merak  tilki

Pek de büyük imi , av n ilki

Tam ölçmedik daha fazlayd  belki

En az üç metreydi boyu dediler

Ozan lo:

Avc kta köyün piri Lüzumsuz

Vurdu u avlar , iri Lüzumsuz

Tüfengi kullan r, seri Lüzumsuz

O ki avc lar n, beyi dediler

Karaçay:

Bayram Ali ava ç kmasa ke ke

Ceylana benzetip geliyor a ka

Hiç bir ey vurmad , s padan ba ka

Tükendi hayvan n soyu dediler

Ozan lo:

Bunu kim demi se, haset eylemi

Bayram Ali a am, ona neylemi

Nerede vurmu ta, s pa kuylam

Kald  m  e in, soyu dediler
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Karaçay:

Biraz durgun gördüm Zeki Efe’yi

Yakalatm  dürbün ile tüfe i

Toplar bizden dü en ufak tefe i

Bu da avc lar n toyu dediler

Ozan lo:

Zeki Efe’mizde, ust'olur yar n

Herkesten de ehil olacak görün

Biraz heyecanl , tek budur sorun

Az da serpilsinde, boyu dediler

Karaçay:

Silmi içeriye girdi bir h zla

Dedi ki bo tum elli domuzla

Dedim az söyledin fazlad r fazla

Alçak gönüllülük huyu dediler

Ozan lo:

Sak n ola Silmi, hafife alma

Domuz elli derse, gayr r bilme

Ne demi se o dur, hiç kar  gelme

Matemati i de, iyi dediler

Karaçay:

Dursun av pe inde çok diyar gezmi

Kestelli kuyuyu derince kazm

Öz Kestelli tek tek avlar  dizmi

ka basa doldu, kuyu dediler
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Ozan lo:

Dursun Hoca gezer, yan nda taz

Kestelli yârendir, yan nda baz

Öz Kestelli ahbaz, haz rlar közü

Haz rlar hemencik, pay  dediler

Karaçay:

Bir çorba pi irmi  Çaylak Ahmet’im

Yaln z suyla so an zorlukla yedim

Bu varl k içinde bu nedir dedim

Et bitti de onun suyu dediler

Ozan lo:

O gün keyifsizmi , Çaylak Ahmet ya

Yoksa etimiz var, hem de çok baya

Ondan talim ettin, so anl  suya

Eli boldur yoksa, eyi dediler

Karaçay:

Ozan Fedai'nin yok imi  bo u

Tek at ta vurmu  yirmi bin ku u

Hepsi tastikledi, sallad  ba

Bir hafta doyurdu köyü dediler

Ozan lo:

Fedai a am , anlatm  yanl

Hele sen onunla, av yoluna dü

Di i kovu una s maz onca ku

Yay ld  nemçeye, ayi dediler
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Karaçay:

Peri’le P nar' n çabas  bo a

Yaz k Varsayal m hasret bir ku a

Spartaküs zü ürt girmi  bu k a

Bunlara yap lm  büyü dediler

Ozan lo:

Peri'le P nar' n gayreti çoktur

Varsayal m garip, hiç ans  yoktur

Spartaküs gizler, heybeye bak dur

r çekersin, vay  dediler

Karaçay:

Ufak tefeklerle u ra maz Sülo

lhami Usta'ya ne yaps n filo

Bir yatak serdi ki yirmi be  kilo

Son vurdu u kaz n tüyü dediler

Ozan lo:

Sülo'ya yak maz, av n küçü ü

Karavanas  yok, yoktur aç

lhami Usta’n n, olmaz kaç

Doldurdu telekle, kuyu dediler

Karaçay:

Sa  olas n bize vakit ay rd n

Te rif ettin, hanemize buyurdun

Çorba içtin karn  da doyurdun

Çok yorgunsun art k uyu dediler
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Ozan lo:

Geç saate kadar, oturduk gece

Olmad k yalan , düzdük uç uca

Muhabbet uzad , bunald  hoca

Daha kaçar kenar, k  dediler

Karaçay:

Ortak olduk sevinç ile kedere

Biz avc z bizde böyledir töre

Kim iyi att ysa at a göre

Karaçay kullans n oyu dediler

Ozan lo:

Yalandan a na bir parmak bal

Sürdük hakem edip, terledi keli

Budur çok oturan misafir hali

Ozan lo gel çal, ney’i dediler
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114. TAHSIZIM USTAM

Karaçay:

tahs m sevmem ben bu huyumu

Midemi sorarsan ah! Derim ustam

le yeme inde yirmi koyunu

Sorma hallerimi, zor yerim ustam

Öksüz Ozan:

Çok üzüldüm, bu kötü bir hastal k

San m bu derde ilaç olmal

Yirmi koyun ile gel içinden ç k

Midenin bir k sm  k raç olmal

Karaçay:

Ak am yeme i mi, ah o da ne ki

rk öküz yiyorum, iki ton teki

Suyumu sorarsan k rk deve yükü

Onu da ne zorla içerim ustam

Öksüz Ozan:

rk öküz de çok az, mideni yorar

Gel sen bunu her gün seksene ç kar

Kurur her taraf n, edersin zarar

Ayran n sekiz yüz bakraç olmal

Karaçay:

Sabah kahvalt n unuttum sahi

Çay içerim ancak seksen sürahi

Yan nda da be  ton peynir vallahi

Aceleyle yiyip geçerim ustam
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Öksüz Ozan:

Kahvalt  be enmedim üstad m

Bal, ya , zeytin yoksa olursun had m

Anormal gidi e yol ad m ad m

Bunda apayr  bir amaç olmal

Karaçay:

Doktor: kindiyi sak n unutma

Buyur gel doktorun sözünü tutma

Fakirlikten ancak üç yüz yumurta

Yiyince sevinçten uçar m ustam

Öksüz Ozan:

Doktorlara gidip bu i i sorma

Bo a kürek çekip kendini yorma

Ufak tefeklerle u ra p durma

Yumurtan n hepsi anaç olmal

Karaçay:

At rmam gerek yatmadan önce

Müsade edildi üç ton pirince

Ne yapay m, mide yara olunca

Hep fazla yemekten kaçar m ustam

Öksüz Ozan:

At rman pek de fena say lmaz

Yaln z üç ton pirinç ile doyulmaz

Hele tur u, turp, so ans z hiç olmaz

Çünkü midede bir verkaç olmal
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Karaçay:

Açl ktan uyku mu girer gözüme

Dermans zl k gelir çöker dizime

Talim edip yedi kasa üzüme

Gözümü kapat r göçerim ustam

Öksüz Ozan:

Yaz k dizlerinde kalmad ysa fer

da kalitesiz bir bozukluk var

Yedi kasa üzüm etmediyse kar

Yeti ti i yerler yamaç olmal

Karaçay:

Az k yemekle uzun geceye

Dayan r m  mide bu i kenceye

Günde bir ton dedi, uydum hocaya

Nar n iyisini seçerim ustam

Öksüz Ozan:

Narlar  b rakma sen geceye

Bir ç karsan inemezsin, bacaya

tahs zl k için her bir hocaya

Verdi in paralar haraç olmal

Karaçay:

Karaçay der bana tavsiyen var m

Bilmem, toklar aç halinden anlar m

Açl ktan küçüldü fakirin karn

Çare bulamad m, naçar m ustam
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Öksüz Ozan:

Öksüz Ozan seni ihbarlar, yazar

Mandalar duyarsa sana çok k zar

Verir mahkemeye i ini bozar

Onlar senden fazla muhtaç olmal
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TEK DÖRTLÜKTEN OLU AN RLER

Tek Dörtlükten Olu an 8 Heceli iirler

115. KÖRDÜ ÜM

Bunca y ld r tek gördü üm

Çözülmemi  bir kördü üm

Bilse, o da çözülürdü

lmek ilmek dert ördü üm
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Tek Dörtlükten Olu an 11 Heceli iirler

116. ADAM G  ADAM

Riyas z, katk z bal gerek bize

Tutunacak sa lam dal gerek bize

Adam gibi adam laz m velhas l

Kula kul olmayan, kul gerek bize
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117. VATAN

Bir kavga ki bunda olmaz nihayet

Kabul görmez candan a  diyet

Ya amak zulümdür, yok ise ayet

Bir vatan, bir bayrak, bir de istiklal
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Tek Dörtlükten Olu an 14 Heceli iirler

118. SEVG  ARIYORUM

Dün sevgi bulamad m, bulunmaz ki yar n da

Kerem ile Asl ’n n sevdas  ayar nda

Kaf Da ’n n ard nda, peri k na geldim

Sevgiyi ar yorum, masallar diyar nda
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119. KEND  DE SEV Z

Her bir eye iirler yazd z dize dize

Dü ünün! Kendinizle, geldiniz mi göz göze

Sabahleyin uyan p, güler yüzle aynada

Günayd n dediniz mi, bak p da kendinize
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120. DARV N’ N MAYMUNU

Bu ne biçim saçmal k, be hey insan kabas

Darvin öyle söylemi , maymun imi  babas

Ben halimden memnunum, insan olmak ereftir

Merakl ysan kendin ol, Darvin’in akrabas
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121. MANKEN

Birden bire ço ald , moda oldu mankenlik

Çok fakir olsa gerek, üstünde yok kefenlik

lç plak soyunmu , cesur pozlar veriyor

Bir y ld z do uyor ki, sorma, evlere enlik
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122. UMURUMDA MI?

Ne çok oyun oynad n, ey hayat denen masal

Rüzgara kap lm m, alt mda bir k k sal

Iss z bir okyanusta, pusulas z yolculuk

Umurumda m  sanki, ne yana salarsan sal
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123. ÜSTE SEVG  VEREY M

Öyle yak n ol bana, sende beni göreyim

Ba mda çiçe im ol, demet demet dereyim

Gel ba da  kur gönlüme, gönlümde ebedi kal

Kira istemiyorum, üste sevgi vereyim
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124. SOYKIRIM

Dünyaya ders verirken Mevlana’lar, Yunus’lar

Amerika, Avrupa kalk p insanl k taslar

Temize ç kmak için, bizi tehdit ediyor

Tarihleri soyk m, pislik dolu deyyuslar
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125. AS L VATANIM

Her zerresi sulanm , ehidimin kan  var

Bütün dünya ahittir; erefi var, an  var

Nas l gurur duymas n, lahi bir lütuf bu

te bu asil Türk’ün, asil bir vatan  var
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126. NEREYE KO UYORUZ

Dünya tela  için, co tukça co uyoruz

Mal, mülk hepsi nafile, bo a gam ta yoruz

Sevmeyi denedik mi, beklentisiz sevmeyi

Sorduk mu kendimize, nereye ko uyoruz
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SÖZLÜKÇE
daki küçük sözlükte yer alan kelimelerin kar klar , Ferit

Devellio lu’nun Osmanl ca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat (1998)’  ile Türk Dil

Kurumu’nun Türkçe Sözlük (1998)’ünden al nm r.

A – B

afaki :  Belli bir konu üzerinde olmayan konu ma.

l : Koyun ve keçi sürülerinin geceledi i çit veya duvarla

 çevrili yer.

ahval : Durumlar, haller, vaziyetler.

anaç : Yavru yeti tirecek duruma gelmi  hayvan veya yemi

 verecek durumdaki a aç.

arif : Çok anlay  ve sezgili (kimse), var .

ark : çinden su ak tmak için topra  kazarak yap lan aç k

oluk, ar k, hark, cetvel, kanal.

arz-  hal : “halin bildirilmesi”, ne halde bulundu unu bildirme;

dilekçe.

asr-  saadet : Hz. Muhammet’in zaman  (Kutlu ve mutlu geçen

zaman).

ikar : Aç k, apaç k, belli, meydanda olan.

ayyuk : Herkesçe duyulmak, yay lmak.
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bam teli : Baz  sazlarda kal n ses veren tel veya kiri .

ben-i adem : Ademo ullar , insanlar.

beynamaz : Namazs z, namaz k lmayan, pis (kimse).

biçare : Çaresiz, zavall .

C – Ç

cariye : Yabanc  ülkelerden kaç p özgürlükten yoksun

edilen, al p sat labilen, her konuda efendisinin

isteklerine ba  bulunan genç kad n, halay k.

cura : Tezene ile çal nan iki veya üç telli halk saz .

cennet-i alâ : Cennet katlar n en yükse i, sekizinci cennet.

çar(h)k-  devran : Talih, k smet, kader.

D

dar : dam mahkumlar  asmak için dikilen direk.

dem : Zaman, ça .

densiz : Yak ks z ve sayg zca davranan.

derbeder : Ya ay  ve davran  düzensiz (kimse).
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despot : 1. Bir ülkeyi zorla ve bask ya dayanarak yöneten

kimse. 2. Her istedi ini ve diledi ini yapt rmak isteyen

kimse.

deyi : 1. Söyleme biçimi, anlat m biçimi, üslup. 2. Halk iiri,

halk türküsü.

dürzü : r bir hakaret ve küfür sözü olarak kullan r.

düstur : Genel kural, kaide.

E

efsun : Büyü, sihir.

ehil : Bir i te yetkili olan, bir i i yapan, yeterli, erbap.

elim : Ac nacak, ac kl .

erkan : Yol, yöntem.

eza : Üzme, s nt  verme, üzgü.

F

fas l : 1. Bölüm, k m, devre. 2. Orta oyununa ba lamadan

saz tak n çald  köçek havas  ve curcuna. 3.

Pe rev, nak , ark , saz semaisi gibi parçalar n belli bir

raya göre çal p söylenmesi.

fiyaka : Gösteri , çal m, afi, caka.

fol : Tavu un istenilen yere yumurtlamas  için o yere

konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen ey.
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fors : Söz geçirirlik, sayg nl k.

furya : Ola andan çok fazla bulunma durumu.

G

gafil : Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen,

bilgisiz, dalg n (kimse).

gaflet : Dalg nl k, dikkatsizlik, bo  bulunma, aymazl k, dalg ,

ihtiyats zl k.

garez : 1. Hedef, amaç, maksat. 2. Birine kar  güdülen

kötülük etme iste i, kin, dü manl k.

garp : Bat .

gidi : aka yollu söylenen azarlama sözü.

gülistan : Gül bahçesi.

gürz : Silah olarak kullan lan a r topuz.

H

halef : Birinin ard ndan gelip onun yerine geçen kimse, ard l.

hâs l : Olan, ortaya ç kan, görünen.

m : Öfke, k zg nl k.

hicran : Bir yerden veya bir kimseden ayr lma, ayr k.
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hoyrat : Kaba, k  ve h rpalay .

 – J

icazet : zin, onay, onaylama.

illet : Hastal k.

iz’an : Anlay , anlama yetene i.

jest : 1. Herhangi bir eyi aç klamak için genellikle el, kol

veya ba  ile yap lan içgüdüsel veya iradeli hareket. 2.

Genellikle yerinde yap lan ve be enilen davran .

K – L

karg : Silah olarak kullan lan, ucu sivri ve demirli uzun

zrak.

kem : 1. Noksan, eksik. 2. Kötü, fena.

keramet : 1. Ermi  kimselerin gösterdiklerine inan lan do aüstü,

nl k uyand  durum. 2. Ola anüstü durum.

stas : Ölçüt.

kopuz : Ozanlar n çald  telli Türk saz .

kota : Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek

mallar n çe itlerini ve çe it oranlar  veya miktarlar

gösteren liste.
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lal : Dili tutulmu , konu amaz hale gelmi , dilsiz.

M

ma rur : 1. Kurumlu, gururlu. 2. Gurur belirten.

maharet :  görmede becerikli, uzluk, beceri, ustal k.

maskara : 1. E lendirici, sevimli, güldürücü, ho . 2. erefiz,

haysiyetsiz, rezil.

mecra : 1. Yatak, akak, su yolu. 2. Bir i in gidi i, bir olay n

do rultusu.

medet : Yard m, imdat.

mekruh : 1. renç, tiksindirici. 2. slam dininde, dince

yasaklanmad  halde yap lmamas  istenen.

mertek : Yap da kullan lan dört kö e veya yuvarlak, kal nca

k.

mest : Sarho , kendinden geçmi , esrik.

methiye : 1. Övgü. 2. Bir kimseyi veya bir eyi övmek için

yaz lm iir.

meyil : 1. E iklik, e im, ak nt . 2. Sevme, gönül verme.

zrap : Telli çalg lar  çalmaya yarayan ve a aç, kemik, maden

veya kiraz a ac ndan yap lan alet, çalg ç, tezene.

muamma : 1. Bilmece. 2. Anla lmayan, bilinmeyen ey.
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mürit : Bir tarikat eyhine ba lanarak ondan tasavvufun

yollar  ö renen, onun do rultusunda ilerleyen kimse.

müzmin : Uzun süreli, süre en, kronik.

N

naçar : 1. Çaresi olmayan, çaresiz. 2. Zavall , dü kün.

nafile : 1. Yarars z, bo a giden, bo , i e yaramayan. 2.

Bo una, bo  yere.

nâr : Ate .

nara : Hayk rma, ba rma.

narh : Tüketiciyi korumak amac yla, özellikle temel ihtiyaç

maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her

yerde geçerli olan fiyat.

nemçe : Osmanl larca, Avusturya’ya ve halk na verilen ad.

nizam : 1. Düzen. 2. Kural.

O – Ö

od : Ate .

ota : Büyük ve süslü çad r.

örs : Biçimleri yap lacak i e göre de en, üzerinde maden

dövülen, çelik yüzeyli, demir araç.
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P – R

pak : Temiz.

parya : Herkes taraf ndan hor görülen ve a lanan kimse,

ayak tak .

paye : Rütbe, derece, a ama.

peder : Baba.

pir : 1. Ya , koca,  ihtiyar.  2.  Bir tarikat ya da sanat n ilk

kurucusu.

pranga : z cezal lar n ayaklar na tak lan kal n zincir.

ramak : Bir eyin olmas na çok az kalmak.

reva : Yak r, yerinde, uygun.

ht m : Bir akarsu veya deniz k nda doldurularak

yap lm , gemilerin indirme bindirme veya yükleme

bo altma yapabilece i yer.

riya : nand , dü ündü ü gibi davranmama, özü sözü bir

olmama huyu, ikiyüzlülük.

S – 

samur : 1. Kuzey Avrupa’da ya ayan, çok yumu ak ve ince

tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan. 2. Samur

postundan yap lan.
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semah : Orta Anadolu bölgesinde yayg n olan ve müzik

li inde oynanan, tören niteli i ta yan oyun.

ser : 1. Ba , kafa. 2. Ba kan, reis.

serke : Kafa tutan, ba  kald ran.

sille : Aç k elin iç yüzüyle vurulan tokat.

sofu : Dinin buyruk ve yasaklar na bütünüyle uyan (kimse).

ark : Do u.

ayi : 1. Yayg n, yay lm . 2. Bir eyin her noktas yla ilgisi

bulunan.

erh : 1. Açma, ay rma. 2. Aç klama, yorumlama.

: Alt .

T – U

takat : Bir eyi yapabilme, ba arabilme gücü, güç, hal,

derman.

taksirat : 1. Kusurlar, suçlar. 2. Al n yaz .

tamah : Aç gözlülük, h rs.

tan : Güne  do madan önceki alaca karanl k.

tar : Do u Anadolu ile Azerbaycan’da çal nan bir çalg

türü.
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telek : Ku lar n gövde, kanat ve kuyru unda bulunan, uçma,

örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayr lan, çe itli

renklerde kal n eksenli tüy.

terki : 1. Eyerin arka bölümü. 2. Binek hayvan n sa .

ls m : 1. Tabiatüstü i ler yapabilece ine inan lan güç. 2.

Büyülü ey, muska.

umum : 1. Bütün, hep, tüm, kamu. 2. Herkes, halk, ahali.

V

veciz : sa ve anlat  etkili (söz).

velhâs l : Sözün k sas , k sacas .

virane : lm  veya çok harap olmu  yap .

vuslat : Kavu ma.

Y

yad : Yabanc .

yakamoz : Denizde bal klar n veya küreklerin k ldan yla

olu an par lt .

yal : Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle

haz rlanan yiyecek.
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yalpa : 1. Rüzgar veya dalgalar n etkisiyle geminin bir

sanca a, bir iskeleye yat p kalkmas . 2. ki yana

sallanarak, e rilerek yürüme.

yavan : 1. Ya  az. 2. Kat ks z. 3. Ho a gitmeyen.

yay k : Tereya  ç karmak için sütün içinde dövüldü ü veya

çalkaland  kap.

yordam : 1. Çeviklik, çabukluk. 2. Çal m. 3. Yatk nl k,

al kanl k, yeti, meleke. 4. K lavuz, yard mc .

Z

zampara : Çapk n erkek.

zâr : layan, inleyen.

zevk –i safâ : lenme, keyif etme, e lence.

zillet : Hor görülme, alçalma.

zimmet : Üstünde olan ey.

zula : Kaçak ve yasak eylerin sakland  gizli yer.
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