
ÞÞaahhiinn MMuussttaaffaa AAllttaann, Ardino’nun Ahryansko köyünde
doðdu. Kýrcali Türk Pedagoji Okulunu bitirdi, uzun
yýllar öðretmenlik yaptý. 1973’te Türkiye’ye göç etti.
Hâlen Ýstanbul / Kartal’da oturmaktadýr.
Bulgaristan’dayken devamlý þiir yazan ve þiirleri
gazete, dergi ve yýllýklarda yer bulan Þahin Mustafa
Altan, doðduðu yörenin güzelliklerini, Rodop
insanýnýn iç zenginliðini, bu topraklara olan
baðlýlýðýný, sevgisini dile getirdi. Yalýn ve içli bir
anlatýþ biçimi, insan sevgisinin aðýr bastýðý þiirleri ile
Bulgaristan Türklerinin þiirinde -sanatsal düzeyi o
dönemin beðeni doðrultusunda- önemli bir yer tut-
maktadýr.
Þair Þahin Mustafa Altan’ýn farklý yýllarda, farklý
dönemlerde yazdýðý þiirlerini  elverdiðince derli toplu
siz deðerli okurlarýmýza sunmayý yeðledik.

� ÖÖzzeell  ssaayyýý  � EEddeebbiiyyaatt � KKaassýýmm 22001133 � HHaazzýý rr llaayyaann::  SSaaffffeett  EErreenn

TTüürrkküülleerrddee kkaarraa ggüünnüünn aaccýýssýý,,
TTüürrkküülleerrddee kkaarraa ddüünnüünn ssaannccýýssýý...... 

ÞÞaahhiinn MMuussttaaffaa AAllttaann

** ** **
Büyük þehrin sokaklarýnda gezinirken akþamüstü
Eþle dostla görüþtük, görüþtük tanýþýklarla.
Þehir ne güzeldi, ne güzeldi bahar elbisesinde,
Hele gece o renkli ýþýklarla.

Dostlar sordu; ne var, ne yok Rodoplar’da,
Bizim için de içiverdin mi soðuk sulardan?
O anda kulaðýmda þýrýldadý da Arda
Tütünün kokusu geldi ana diyardan.

Su içtim, Dibek Pýnar’dan içermiþim gibime geldi,
Oturdum, bizim çimene otururmuþum gibime geldi.
Oradaydým, oradaydým, oradaydým ama,
Buradaymýþým gibime geldi.
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GGÜÜVVEERRCCÝÝNN

Güvercin resmeden oðlum
Odada sessizlik istiyor
Korkar da uçar diye güvercin
Susun! diyor.

Korkma oðlum, telaþlanma
Uçamaz güvercinin.
Kendi elinle resmettiðin
Ömrün boyunca senin.

AAKKAASSYYAA

Akasyayý diken güzel ellerin
Bilirim toprakta çürüdüðünü.
Her sene görürüm çýplak dallarýn
Yeþile beyaza büründüðünü.

Her halde kökünün altýnda çarpar
Onu diken insanýn sýcak kalbi.
Belki odur akasyayý her bahar
Süsleyen böylesine gelin gibi.

DDAAÐÐDDAAKKÝÝ ÇÇEEÞÞMMEE

Taþlarý kim getirmiþ, bu çeþmeyi kim yapmýþ;
Buralý mý ustasý, yabancý mý, sað mýdýr?
Onun soðuk suyundan ilkönce kimler tatmýþ,
Yoksa bunun tanýðý yalnýz koca dað mýdýr?

Ne taþçýyý tanýyan, ne ustayý bilen var,
Ama yaz kýþ görüyor dað yolundan geçenler.
Saygýyla bu çeþmenin ustasýný anarlar,
Susayýnca çeþmeden bir yudum su içenler.

ÇÇÝÝÇÇEEKK DDÝÝKKEENN EELLLLEERR

Çiçekler var çeþit çeþit
Büyük küçük; bu bir gerçek.
Boyca belki deðil eþit,
Ama hepsi açan çiçek.

Kimi beyaz, kýrmýzý, al,
Kimi mordur, kimi sarý.
Bahar gelip esince yel,
Türkü söyler yapraklarý.

Çiçeklerin çirkini yok,
Karanfil de gül de güzel.
Güzel ama hepsinden çok
Çiçek diken eller güzel.

ÝÝNNSSAANN

Ýnsan kalbi deðil demir
Kimi vakit kederlenir...
Ama öyle günde bile
Yürekten türkü ile
Üzüntüyü yenmeliyiz
Ýþimizde yanmalýyýz

Yenemezsek, yanamazsak
Söyleyin biz insan mýyýz?

YYOOLLLLAARR

Senelerdir biz bu yolu güderiz
Adým adým, düþe kalka gideriz
Gün geçtikçe yaklaþýrýz amaca
Olgunlaþan meyvelerden tadarýz.

Daha nice yürünecek yollar var
Meyveleri toplanacak dallar var.

HHaayyaatt yyaaþþaarrkkeenn ggüüzzeell,, hhaayyaatt yyaaþþaarrkkeenn ccaannllýý
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ÞÞUU MMAAVVÝÝNNÝÝNN AALLTTIINNDDAA
ÞÞUU YYEEÞÞÝÝLLÝÝNN ÜÜSSTTÜÜNNDDEE

Yeni yeni gerçekler
Ara gelen her günde
Þu mavinin altýnda
Þu yeþilin üstünde.

Üzülmemek elde mi? 
Ama unut ne olur
Etse bile ihanet
Bir gün yakýn dostun da.

Gönlü olur hasetin
Dakikacýk susarsan,
Kim kazandý sanýrsýn
Bir aralýk sustun da.

Çalýþ, yarat, kimsecik
Sana yarýn sormasýn:
Nerelerde kayboldun
Bir yel gibi estin de?

Yaþa; haset, hilekâr...
Dünyada yokmuþ gibi
Þu mavinin altýnda
Þu yeþilin üstünde.

Unutma ki, yolcusun
Günün mahþer altýnda,
Þu yeþilin üstünde
Þu mavinin altýnda.

Yolu unutturmasýn
Kalbi uyuþturmasýn,
En büyük zahmetin de
En büyük rahatýnda.

Hayat yaþarken güzel
Hayat yaþarken canlý,
Þu yeþilin üstünde
Þu mavinin altýnda.

AARRDDAA

1
Sahilinde gürgen, meþe,
Uzanýr güneþe, güneþe,
Oturdum da Büyük Taþ’a
Arda sana bakýyorum.

Dalgalýsýn, dargýn mýsýn,
Uzun yoldan yorgun musun,
Sahiline vurgun musun?
Arda sana bakýyorum.

Suyun öper toprak, kaya,
Köpüklerin beyaz oya.
Çok yakýndan doya doya
Arda sana bakýyorum.

2
Anlat bana sen her þeyi:
Geçmiþteki derdi, Arda !
Anlat bana Selime’yi
Nasýl canýn verdi, Arda.

O, çok güzel bir kýz imiþ,
Söyle nasýl kýydýn, Arda?
Ölürken de “Recep” demiþ
Keþke duymasaydýn, Arda.

Sularýna yýldýz düþmüþ
Ve bir anda sönmüþ Arda.
Gözlerinden akan yaþmýþ
Ve yaðmura dönmüþ Arda.

Diyorlar ki ertesi gün
Ufuk daha al’mýþ, Arda.
Orman, sahil, etraf bütün
Sessizliðe dalmýþ Arda…

3
Geliverdik yanýna
Geçiverdik önüne.
Dinle bizi, dur, dedi,
Emrimiz budur, dedik.

Sularýn emrimizde,
Iþýksýn evimizde.
Türbinlerde hareket,
Tarlamýzda bereket…

Dalgalana dalgalana
Hiç taþmadan yana yuna
Ak, þýrýlda, türkü söyle !

Köpüklene köpüklene
Bugün gibi yarýn yine
Ak, þýrýlda, türkü söyle !
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TTÜÜRRKKÜÜLLEERR

Türkülerde kavaklarýn yapraðý,
Memleketin taþý, otu, topraðý.
Türkülerde kara günün acýsý
Kara günün, kara dünün sancýsý.

Türkülerde kahramanlar, savaþlar
Türkülerde hasret sonu sarmaþlar.
Onlarda var günümüzün güneþi,
Kalbimizin alevlenen ateþi.

Türkülerde Tuna’m, Kara Deniz’im
Türkülerde arzularýn, sevgilerin temizi...
Türkülerde Meriç’im, Arda’m,
Ekmek kokan Dobruca’m, Trakya’m.

Türkülerde ayrýlýk ve kavuþma
Türkülerde destanî bir seviþme...
Bizim Rodop tütününün kokusu
Türkülerde haklý gurur duygusu.

Ve bir sözle türkülerde ülkemiz
Ufuklarý; aydýn, geniþ, tertemiz.
‘Pek yokuþtur bizim ilin yollarý
Boynumdadýr nazlý yârin kollarý’

‘Çok yer gezdim, dünyalarý dolaþtým
Gelip sonra memlekete sarmaþtým’
‘Uzun kavak daim dalýn kurusun
Yapraklarýn suda muda çürüsün...’

Bazý defa türkü dinler, coþarýz
Her mýsrada hayat vardýr, biz varýz
Bazý defa gözyaþýmýz boþanýr...
Türkülersiz acep nasýl yaþanýr?

** ** **  
Ýçindeki sýkýntý okunuyor yüzünden
Dilin ne derse desin belli deðilsin rahat.
Her hangi bir nedenle kýrýlýnca kol, kanat
Ne hayýr gelecek ki güzelim gündüzünden? 

** ** **  
Doðduðun topraklara

o gün veda ederken
Fazla uzaklaþmadan 

dönüp bir daha baktýn.
Ev, bark deðildi yalnýz 

býraktýðýn giderken
Oralarda o anda 

geçmiþini býraktýn.

Doðduðun köy evinde,
bahçesinde, sokakta

Geçen günler, geceler 
artýk sadece aný.

O kadar sene sonra 
olsa da çok uzakta

Sýk sýk, hem de kolayca 
buluyorlar insaný.

EESSKKÝÝ DDEEÐÐÝÝRRMMEENN

Birazcýk darý bulurduk
Kapýna gelir vururduk
Oluða bakar dururduk
Eski deðirmen, deðirmen.

Dökülen acý gözyaþý
Döndürürdü aðýr taþý
Duyar mýydýn aðlayýþý
Eski deðirmen, deðirmen.

Bizim darý un olurdu
Sahibin hakkýn alýrdý
Þükür, bize de kalýrdý
Eski deðirmen, deðirmen.

Dýþ kapýn çoktan çürümüþ
Taþýný yosun bürümüþ
Uyumuþsun sen, uyumuþ
Eski deðirmen, deðirmen.
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ÝÝSSÝÝMMLLEERR

Analarýn verdikleri isimleri
Olduðu gibice korumak gerek
Ta küçük beþikten derin mezara kadar
Hayat boyunca severek.

Ne önüne, ne ardýna hiçbir zaman
Kötü sýfatlar ilâve etmeden
Bir hececik kaybetmeden isimlerden
Lekelemeden, lekelemeden.

Analarýn verdikleri isimleri
Olduðu gibice korumak gerek
Ta küçük beþikten mezara kadar
Hayat boyunca severek.

EENN GGÜÜZZEELL BBAAHHAARR

En güzel ilkbahar henüz emelde
Bu emel gerçeðe dökecek yarýn
Þimdi açtýðýmýz derin temelde
Açacak en güzel gülü baharýn.

Görülmedik güzel renkler içinde
Bir bahar doðacak, bir bahar, eþsiz
Sevinç de olacak baþka biçimde
O güne varýlmaz kalpte ateþsiz.

Her insan borcunu bilirse eðer
O eþsiz baharda övünecektir
Geçtiði yollarda býrakýp eser
Yarattýklarýna sevinecektir.

AANNAALLAARR

Bizi sevgiyle büyütür
Kucaðýnda uyutur
Zahmeti saymaz, unutur
Analar, güzel analar.

Düz yolumuzu bulsak da
Evlât sahibi olsak da
Bizi yine çocuk sanar
Analar, güzel analar.

Aramýzda varsa daðlar
Gözle deðil, kalple aðlar
Esen yele bizi sarar
Analar, güzel analar.

Bizlere mertliði veren
Kötüden nefret ettiren
Doðruyu candan sevdiren
Analar, güzel analar.

Ýlerleyince yaþlarý
Ak çiçek olur saçlarý
Yalnýz kalbiniz kocamaz
Analar, güzel analar.

Ana þefkati olmasa
Kapýlýr dünyamýz yasa
Gün doðmaz yüzünüz gülmese
Analar, güzel analar.

** ** **  
Ne kadar þükretsen yine azdýr, az
Yüreðin acýdan, dertten arýndý.
Sene yetmiþ üçtü, mevsimlerden yaz
Ama bu yaz senin ilkbaharýndý.

Yýllar öncesinden anýlar kalmýþ
Bazen o günleri unutsam, dersin.
Acýný bu toprak çýkarýp almýþ
Borcunu sevgiyle ancak ödersin.
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OO GGÜÜNN

Hayat güzel olacak masaldakinden
Saadet içinde geçecek ömür
Demet dereceðiz o gün sevgiden
Saadet içinde geçecek ömür
Aðrýlar, sýzýlar bir bir dinecek
Sevinç ateþinde keder yanacak
Herkesin gönlünde bülbül ötecek
Saadet içinde geçecek ömür
Sen bana kardeþsin, ben sana kardeþ
Ýþine en temiz arzuyla yanaþ
Yükselen duvara gel dizelim taþ
Saadet içinde geçecek ömür.

KKOOLLAAYY DDEEÐÐÝÝLL
Yeþil otlar kurumuþ, daðý sarmýþ koyu sis
Kýraðý düþmüþ güllere koksa da nefis nefis...
Sonbahar mý geliyor, yoksa artýk geldi mi?
Duyuyorum kalbimle tabiatta matemi...

Küçük dere boyunda sýra sýra kavak var
Tek birinin dalýnda tek tük sarý yaprak var,
Diðerleri baharda olduðu gibi yeþil...
Bir mevsim için bile vedalaþmak gençlikle
Belli ki, kolay deðil...

UUZZAAKKLLAARRDDAA
Bir türkünün yaptýðý iþe bak sen
Gözümü nemlendirdi uzaklarda...
Diyarýmýn türküsüydü dinlediðim
Yabancý dudaklarda...

Bir evceðiz belirli gözümün önünde
Avlusundaki kadýn belki de annem
Ve hýþýrtýsý iþitilmekte aðlamaklý
Bahçemizdeki ayva yapraklarýnýn...

Bir türkü dinliyorum uzaklarda
Gökte üzgün kuþlar uçuyor...
Benim bu anda kuþ kanatlarýna konarak
Kendi yurduna, kendi dertlerine dönen.

NNEE GGÜÜZZEELL

Yýldýzlý gecenin doðurduðu sabah
Güneþ ýþýklarýyle ne güzel !
Hele duman sürünürken
Yavaþça tepelere doðru...

Ne güzel dað köyü, ne güzel
Evler, aðaçlar ne güzel,
Köyden kýrlara uzanan
Þu dar yol, tozlu yol ne güzel !

Ne güzel þu tütün tarlasý
Tütünler köylüyle ne güzel !
Köylüler tütünle ne güzel,
Ne güzel, ne güzel, ne güzel !

KKÖÖKK

Tazece dikilen fidanýn kökü
Kýsadýr, incedir toprak içinde
Tutarsýn, çekersin, kolayca çýkar
Olsa da filizler yaprak içinde.

Lâkin düþün biraz, dokunma ona !
Zararý var mýdýr fidanýn sana?
Dokunma uzasýn kökler, budaklar
Göklerle, yýllarla uzansýn varsýn.

O zaman yaklaþ da aðaca doðru
Tutup budaðýndan çýkarmak iste
Çýkaramazsýn ki, kökler derinde
Çýkaramazsýn ki, kökler uzundur.

Belki yeller kýrmýþ birkaç dalýný
Belki keçi soymuþ kalýn belini
Çýkaramazsýn ki, kökler uzundur
Çýkaramazsýn ki, kökler derinde.

Böyle köküm olsa bir gün benim de.

BBiirr ttüürrkküünnüünn yyaappttýýððýý iiþþee bbaakk
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** ** **
Mutlu günlerin de olmuþtu, fakat
O kadar çok acý çektirdiler ki!
Kaderin hem sevdi, hem attý tokat
Öz evlât deðil de, üveydin sanki.

Milli benliðine saldýrýlýnca
Zalimin hedefi açýða çýktý.
Direndin yýllarca o günkü hýnca
Gözlerin umutla bu yöne baktý.

Büyük baskýlardan payýný aldýn
Kurulmuþtu sana bir sürü tuzak.
Sonunda terk etmek zorunda kaldýn
Kucakladý seni bu ana toprak.

** ** **
Bitiyor birer birer 
bitmesin dediklerin
Kayboluyor, gidiyor 
gitmesin dediklerin.

Tenhalaþan dünyada 
ne iþim var diyorsun
Olmayýnca yanýnda 
en fazla sevdiklerin.

** ** **
Sanma uzun yolun vardýr 
Bilemezsin bunu asla.
Kiþinin yolu en fazla 
Yürüyebildiði kadardýr.

Önünde uzayýp gider
Durursun günün birinde.
Bugün de olur, yarýn da
Yol da, yolculuk da biter...

** ** **
Ýnsan iyi, kötü bir ömür yaþar
Sonra çekip gider günün birinde.
Ondan iz olarak kalýr bir mezar
Yaþamýþ olduðu yer üzerinde.

Bundan sonrasýný hiç yoktur bilen
Rahat mý, deðil mi, farkýnda mýdýr?
Ardýndan gözünün yaþýný silen
Herkes için bunlar sadece bir sýr.

Ýyiydi denmesi elbette yeter
Her insan için bu en büyük ödül.
Bu ödül dýþýnda gönüller ister
Üzerinde olsun bir de çiçek, gül.

ÝÝnnssaannccaa yyaaþþaammaayyýý bbiirriinnccii yyeerree kkooyydduumm......
ÞÞaahhiinn MMuussttaaffaa AAllttaann
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KKUUÞÞLLAARR

Bülbülün türküsü en tatlý, bunu
Ne inkâr eden var, ne de edecek.
Ýlâve edelim sadece þunu:
Dünya var oldukça böyle gidecek.

Lâkin söyleyiniz, kuðu kuþunun
Türküsü kötü mü, çirkin mi? Asla !
Bittiðini haber verir o kýþýn
Kendisine mahsus tatlý bir sesle.

Kýrlangýçlarýn da türküsü hoþtur
Yuva yaparlarken onlarý dinle !
Kim derse: bu sözler masaldýr, boþtur
Söylerim: kuþlarý dinle, kalbinle !

Þu bahar gelmese yapraklar bence
Henüz tomurcukken belki kururdu.
Þu kuþlar olmasa ne bahar bunca,
Ne de orman bunca güzel olurdu.

SSEEVVÝÝNNÇÇ

Yaðmurdan sonra topraðýn sevindiði gibi
Yaprak da sevinir yeþerdiðinde,
Sevinirim ben de.

Bir kuþ yuva yapar çamurdan, çöpten
Sevinir bu sebepten,
Sevinirim ben de.

Adýný bile bilmediðim bir kadýn
Evlât doðurur sancýlarla, sevinir.
Sevinirim ben de.

Bir çocuk kumda oynar kofacýklarla
Doldurur, boþaltýr, sevinir.
Sevinirim ben de.

ÇÇÝÝÇÇEEKKLLEE HHAASSBBIIHHAALL

- Nereden aldýn bu güzelliði, çiçek
Ýnsan âdeta imreniyor size?
Sevgimizi duyurmak için çok defalar
Çiçeksin, diyoruz sevgilimize.

Çiçek dedi:
- Sizden aldýðým güzelliði
Sizin sevginizden aldým.
Sýrma saçlardan aldým güzelliðimi,
kara kaþlardan;

Ve yârinden ayrýlan 
beyaz yüzlü güzelin
gözlerinden dökülen 
çið damlasý yaþlardan...

RReessssaamm AAnnggeell BBAANNKKOOVV
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** ** **
Ayaklarým yere basar boþ hayalle yoktur iþim.
Gerçekçiyim, yeter artar nefes alýþým veriþim.

** ** **
Sezdirmedi dertlerinin çokluðunu
Sezdirmedi açlýðýný, tokluðunu
Ne zaman ki uzaklaþtý yanlarýndan
En nihayet fark ettiler yokluðunu.

** ** **
Birkaç ortak aný kalmýþ geçmiþten
Biten dostluk için kâfi gelmiyor
Çok üzgünüm, ama geçmiþ iþ iþten
Yüzün gülse kýrýk kalbin gülmüyor.

** ** **
Bir dakika sonrasýný önceden kim bilebilir?
Beklemeli sakin sakin her an her þey olabilir.
Meselâ þimdi üzülen biraz sonra gülebilir.
Bu bir arzu, bu bir dilek her an her þey olabilir.

Biri mutsuzdur, diðeri mutluluðu bulabilir.
Bu hayat böyledir iþte her an her þey olabilir.
Biri iþ bulur, diðeri iþsiz güçsüz kalabilir.
Umudunu yitirme hiç her an her þey olabilir.

Üzülürsün duyduðunda dostun seni silebilir.
Bu dünya çok tuhaf bir yer her an her þey olabilir. 

** ** **
Geçen zaman çok þeyi belleðimizden sildi,
Ayrýntýlar pek çoktu, bazýlarý eksildi.
Canlý kaldý sadece unutulmaz olanlar
Hem bellekte, hem kalpte kendine yer bulanlar.

** ** **
Doðan yaþar tabii ki ömrü ne kadarsa
Görür, tadar sadece kaderinde ne varsa.
Yaþam farklý, pay farklý ayný olan akýbet
Deðiþmiyor, deðiþmez kim ne kadar yalvarsa.

** ** **
Cehennemde yanacak, denir, günahkâr olan,
Kurtulurmuþ ateþten yalnýz cennette kalan.
Sevdiklerinden kimi yanarsa öte yanda
Yanmaz mýsýn daha çok sen cennette olsan da?

** ** **
Oldu, benim de oldu mutlu, mutsuz anlarým.
Eðlenceyle, þarkýyla geçmedi zamanlarým.
Mutluluðum en fazla doldu taþtý içimden
Ne zaman ki yanýmda vardý kendi canlarým.

** ** **
Kimse bilmez, bilemez ne halde olduðunu 
Soranlara söylersin biraz yorulduðunu.
Dumaný görünmeyen ateþ yanar içinde
Yalnýz kendin bilirsin yanýp kavrulduðunu.

** ** **
Türlü türlü dertlerle boðuþurken çok defa
Bizimki de hayat mý diye isyan eden çok.
Ben kendimden bilirim eksilmese de cefa
Yine de yaþamaktan yok daha tatlýsý, yok.

** ** **
Baþka baþka güzelliði var her yüzün
Hepsi güzel, hele bir de gülümserse.
Elde deðil, kabulümüz bazen hüzün
Bulut gibi geliverip de geçerse...

** ** **
Her güzel þey güzel mi görünür her insana
Dönüp dönüp baþýný çevirince o yana?
Bazen yoksa kiminin bakýp görecek hali
Bunu artýk düþünsün her kiminse vebali.

** ** **
Kimse aradýðýný üç beþ günde bulmadý,
Nerede olduðunu anlamadý, bilmedi.
Bulduðunda bir hayli ilerlemiþti zaman,
Yaþamaya pek vakit neredeyse kalmadý.

** ** **
Çaldýðýn kimi kapý açýlmayabilir de
Bilemezsin, aranan belki içerde yoktur.
Olsa da yok sayýlman ihtimali var bir de
Görüneni görmeyen sanýlandan da çoktur.

** ** **
Eþitlik dedikleri sadece bir masalmýþ
Evvel zaman içinde bir dev elinden almýþ
Ýþin yoksa ara dur, olmayan þey bulunmaz
Oyalanalým diye adý dillerde kalmýþ.

BBuu ddüünnyyaa ççookk ttuuhhaaff bbiirr yyeerr,, hheerr aann hheerr þþeeyy oollaabbiilliirr
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** ** **
Konuþacak bir þeyiniz varsa halâ
Suskunluðun hemen bitme zamanýdýr.
Eðer yoksa, anlarsýnýz ki pek alâ
Zaman ancak veda etme zamanýdýr.

** ** **
Unut elindeyse unutabilmek
Mümkün mü, kolay mý gönülden silmek?
Sevgiyi özenle örenler bilir
Büyüdükçe büyür attýkça ilmek.

** ** **
Dünya týpký bir gemi 
boþalýyor bir yandan
Diðer yandan sürekli 
gelenlerle doluyor.

Sonuncu iskeleye 
ulaþýldýðý zaman
Her yolcunun iniþi 
omuzlarda oluyor.

** ** **

Burdan gidince günün birinde
Sana ait olan nerde ne varsa
Kalacak öyle yerli yerinde.

Bir iki saksýda sardunya, ýtýr
Bir yýðýn gazete, gözlük, büyüteç
Okuma hevesin deðildi ki sýr.

Bir takým askýda kalýr asýlý
Ýçi boþ bir cezve, içi boþ fincan
Kâðýtlar, üstünde bir þey yazýlý.

Bir yanda kitaplar, kimi okunmuþ
Kimi açýlmamýþ bir defa bile,
Ama her birine elin dokunmuþ.

Artýk baþkalarý alýr da okur
Eþyalar verilir kimbilir kime
Her birinin yeni sahibi olur.

Birkaç tabak, kaþýk, tencere, tepsi,
Karyola, sandalye, masa ve sehpa
Beþ para etmez ki bunlarýn hepsi.

Miras için kavga yaþanmaz kesin
Hiç kimse sürünmez mahkemelerde
Gönlü rahat olsun o gün herkesin.

Burdan gidince günün birinde
Umarým öyledir, huzur içinde
Ýzlersin bunlarý yeni yerinde.

** ** **
Ýster gelsin bardakla,
ister gelsin fincanla
Hiç önemli deðildir 
kahve mi, çay mý adý.

Berabersen o anda 
sevdiðin bir insanla
Ýçilen her yudumun 
bir baþka olur tadý.

** ** **
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** ** **
Bal tadýnda kimi söz bazen içinde kalýr,
Oysa ömür dediðin her dakika kýsalýr.
En iyisi söylemek hemen þimdi, þu anda
Yarýn ya sen olmazsýn, ya muhatap azalýr.

** ** **
Þehir parkýnda boþ bank kimi bekler kimbilir
Gizlemezdi, söylerdi eðer olsaydý dili.
Tahmin etmek zor deðil, yola çýkmýþtýr, gelir
Belki dedeyle torun, belki iki sevgili.

** ** **
Daðda yüksek kayalar üstünde birkaç çatlak,
Esen yeller taþýmýþ içlerine toz toprak.
Orada açmýþ olan güzelim çiçekleri 
Beðensen de, hiç kolay olmayacak koklamak.

** ** **
Her ne varsa dünyada edilmiþ didik didik
Hayat için hiçbir þey kalmamýþ söylenmedik.
Bugün duyduklarýnda yeni olan ne vardýr?
Ýþittiðin birçok þey bilineni tekrardýr.

** ** **
Kimi zaman hayaller birer birer yýkýlýr
Bir çýkmaza girersin, buna canýn sýkýlýr.
Mezar hariç her yerin kesin vardýr çýkýþý
Çýkmaz sokaktan bile istenirse çýkýlýr.

** ** **
Güneþin batýþýyla bitiverdi gündüzün
Akþam oldu, getirdi beraberinde hüzün.
Karanlýkta o anda yola koyuldu sabah
Aydýnlýkla yeniden yýkanýr yüzün, gözün.

** ** **
Þu kýsacýk ömürde bilmesek darýlmayý
Hiç bilmezdik her halde küserek ayrýlmayý.
Keþke yalnýz bilseydik incinip incitmeden
Sevgiyle sarýlmayý, sýkýca sarýlmayý.

** ** **
Paylaþýnca diner mi acý sana aitse?
Teselli etmek için dil dökenlerle gitse!
Günlerce, haftalarca, mevsimlerce, yýllarca
Kalýr mýydý içinde bitsin deyince bitse?

DDüünnyyaa yyeerrllii yyeerriinnddee,, sseenniinn ddüünnyyaannddýýrr ççöökkeenn

Ressam Angel BANKOV
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** ** **
Beklenmedik bir anda kaybolup gitti giden
Artýk seni duyamaz bahsetsen de sevgiden.
Þimdi caným diyorsun, özlüyorum diyorsun
Bu güzelim sözleri bilmez miydin eskiden?

** ** **
Çaresizlik, haksýzlýk her devirde çok olur
Eþitsizlik, bakarsýn bir gün gelir yok olur.
Birleþelim þimdilik þu güzelim dilekte:
Bir umut var, o bari canlý kalsýn yürekte !

** ** **
Birer birer geliriz, gideriz birer birer
Ýþitmeyiz, bilmeyiz ardýmýzdan kim ne der.
Bittiðinde yaþanan farklý farklý hayatlar
Buluþturur herkesi sonunda ayný kader.

** ** **
Bugün tatlý bir aný olarak kalabilir
Yarýn kim, kimi, nerde arar da bulabilir?
Güler yüzle, sevgiyle açýver kollarýný
Her buluþma, görüþme sonuncu olabilir.

** ** **
Doðru mudur her zaman doðru bildiklerimiz?
Yalan yanlýþ deðil mi bazen dediklerimiz?
Art niyet aramadan böyle zamanda bile
Affederse affeder yalnýz sevdiklerimiz.

** ** **
Hayaller kurmayaný ne gördüm, ne de duydum
Hiç geri kalýr mýyým ben de onlara uydum.
Öyle büyük bir þeyler peþinde de deðilim
Ýnsanca yaþamayý birinci yere koydum. 

** ** **
Araþtýrma yaparken kazýldýðýnda toprak
Bulundu kýrýk ayna, birkaç çömlek ve çanak.
Aynada sahibinin görüntüsü belirdi;
Saçlarýný tarýyor tebessümle bakarak.

** ** **
Masallar dinlediðin günler geride kaldý
Koca devler zamanla ufaldýkça ufaldý.
Kayboldu yavaþ yavaþ bir sürü cadý, peri
Ýstesen de bir daha dönemezler ki geri.

** ** **
Hayatýnda kimbilir kaç defa duydun yalan
Bir kýsmýna inandýn gerçek diye o anda.
Yalanlardýr belki de yüzde yüz doðru olan
Söylenirse inanmak istediðin zamanda.

** ** **
Dünya yerli yerinde, senin dünyandýr çöken
Gördükçe bunca acý, bunca gözyaþý döken.
Dertler bir yapýþtýmý býrakmýyor yakaný
Ne milliyet soruyor, ne ýrk, ne din, ne köken !

ÖÖððrreettmmeenn aarrkkaaddaaþþllaarrýý iillee AAhhrryyaannsskkoo kkööyy ookkuulluunnddaa ((11995555)).. 

EEmmeekklliilliikk yyýýllllaarrýý,, KKaarrttaall’’ddaa..
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** ** ** 
Bu hayatta çok þey var tamamiyle anlamsýz
Fark edilse vaktinde yaþanýr daha gamsýz.
Öfke, þiddet, kibir, kin olmasa olmaz mýydý?
Arayan daha fazla mutluluk bulmaz mýydý?

** ** ** 
Çok fazla çile çektik, içimizde var izi
Bir deðil, iki deðil, âdeta dizi dizi.
Vallahi endiþem yok öteki dünya için
Tanrý hazýrlamýþtýr cennette yerimizi.

** ** ** 
Akrabalar dýþýnda pek yoktur arayaným
Vefasýz olanlara bazen sýkýlýr caným.
Bir gün çaldý telefon, baktým yanlýþ numara
Teþekkürler yabancý, sen bari sýk sýk ara !

** ** ** 
Uzun uzun anlatýrsýn kimi zaman
Kimi zaman anlatýrsýn kýsa kýsa.
Ne yazýk ki çok þeyleri bazen insan
Mecbur kalýr anlatmaya susa susa.

** ** ** 
Yepyeni bir baþlangýç olabilir bu bitiþ
Bir çýkmaz sokaktasýn, kolayca çýkamazsýn.
Ey cesaret, nerdesin, yetiþ imdada yetiþ !
Böyle günde kimseyi yalnýz býrakamazsýn.

** ** ** 
Duvardaki resimde gülümseyen biri var
Farkýndasýn deðil mi ne kadar tatlý bakar
Hep güler mi sanýrsýn, onun da gözlerinden
Kimi zaman kimbilir ne kadar çok yaþ akar.

** ** ** 
Kül olmuyor yakýcý kor, nasýl yakar yanana sor
Yokluðuna alýþmak zor, gün geçtikçe daha çok kor. 

** ** ** 
Sahtesi var her þeyin kime inanacaksýn?
Yüz defa evir çevir gerçektir sanacaksýn.
Bir tek aþkta yanýlmak olanaksýz galiba
Sahte deðil gerçekse mutlaka yanacaksýn.

** ** ** 
Dünya böyle, nerede varsa sürü
Kesin olur daima güden biri.
Kaval çalan pek memnundur halinden
Güdülenin kim anlar ki dilinden?

** ** ** 
Ýyi ki bu dünyaya geliniyor bir defa
Yoksa nasýl çekilir birkaç kez ayný cefa?
Kimbilir, hayalini kuruyordur belki de
Ömür boyu sürekli kim sürüyursa sefa.

** ** ** 
Bu hayat baþlarken bellidir sonu
Hepimiz çok iyi biliriz bunu
Bu bir masal deðil, doða kanunu.

Gelirsin, gidersin günün birinde
Ebedi mekânýn olur derinde
Yaþarsan yaþarsýn eserlerinde.

** ** ** 
Kimbilir nelerle kendini üzdün?
Görmesen, duymasan bilmeyeceksin.
Hep böyle giderse galiba bir gün
Sen kendi derdinden ölmeyeceksin.

Onun o derdi var, bunun bu derdi
Görmesen, duymasan bilmeyeceksin.
Bu halin iyice bana gösterdi
Sen kendi derdinden ölmeyeceksin. 

KKüüll oollmmuuyyoorr yyaakkýýccýý kkoorr,,
nnaassýýll yyaakkaarr yyaannaannaa ssoorr
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** ** **
Çocuklukta, gençlikte çok nasihat duymuþtuk
Kimi zaman uymamýþ, kimi zaman uymuþtuk.
Ömür bitti, nasihat edenler eksilmiyor
Vallahi bu yaþlarda artýk hiç çekilmiyor.

** ** **
Olmayýnca yanýmda hiçbir þeyin tadý yok
Ýçimde kalanlarýn dertten baþka adý yok.
Aldanmayýn bakarak bu garibin adýna
Adý Þahin olsa da çoktandýr kanadý yok.

** ** **
Gün geçtikçe ömrümüz de azalýr
Yaþanacak daha az süre kalýr.
Peki, bir yaþ daha büyüdük diye
Doðum günlerinde sevinmek niye?

** ** **
Diyorsun, hayatým adeta roman
Þikâyet etme de þükret o zaman.
Bundan sonrasý da ko öyle olsun
Komedi, trajedi olmasýn, aman !

** ** **
Bir selam, bir tebessüm, bir hal hatýr sormak da
Türlü bahanelerle bazen unutulmakta.
Oysa yarýn ‘nasýlsýn’ denilecek insaný
Ýmkânsýz olabilir aramak da, bulmak da.

** ** **
Hayatýný verilmiþ bir ödül gibi düþün
Nasýl yön vereceksin bu yalnýz kendi iþin.
Bu dünyada bu fýrsat bir defa geçer ele
Ömür nasýl geçecek budur asýl mesele.

** ** **
Borçsuz biri var mýdýr, olduðunu hiç sanmam
Benim yoktur, diyene doðrusu pek inanmam.
Bitmedikçe ömürler bitmeyen borçlar vardýr
Kime, neye, ne kadar baðlýysan o kadardýr.

SSeevvggii kkööpprrüüssüünnüü ççookkttaann sseell aallmmýýþþ

Ressam Angel BANKOV
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** ** **
Çiçeklerle, otlarla çayýr her yerde çayýr
Birbirine benziyor dere, tepe, dað, bayýr...
Bir baþkadýr insaný kendi memleketinin
Var mý benzeri derse; rastlamadým, yok, hayýr.

** ** **
Çiçek bükmüþ boynunu adeta aðlar gibi
Soluvermiþ, sararmýþ sanki derdi var gibi
Beklediði nedir ki, sadece su, biraz su.
Bahçývanýn sanýlýr, koklayanýn borcu bu.

** ** **
Yeþil mevsim insana çýk da dolaþ der gibi
Kalabalýk sokaklar adeta mahþer gibi.
Çýksan bile yalnýzlýk gelecektir seninle
Nerde olsan kalbini sürekli deþer gibi.

** ** **
Ben sana kendimden fazla inandým
Bekledim kederli zamanlarýmda
Ah, keþke gelseydin zor anlarýmda
Meðer sen yokmuþsun, ben varsýn sandým.

** ** **
Sevgi yoksa yüreðin de boþ kalýr
Ona muhtaç deðil misin her yaþta?
Sevgi için söylenenler yer alýr
Sevenlerin sözlüðünde en baþta.

Bu sözleri kime, nasýl söylersin
Sana kalmýþ, cimri olma sakýn ha !
Gün bugündür, erteleme, neylersin
Bu fýrsatý bulamazsan bir daha?

** ** **
Karanlýk ýþýðý gördüðü anda
Yavaþça ortadan kaybolup gider.
Aydýnlýk adeta böyle zamanda
Gülümser, gözünüz aydýn olsun der.

Geceden korkmayýz iþte bu yüzden
Kaybolmasýn ýþýk gündüzümüzden.

** ** **
Düþün dirildiðini yüz sene sonra tekrar
Olacak þey deðil ya, meselâ olabilse.
Yadýrgarsýn; ne eþ, dost, ne tanýdýk bir yüz var
Dönen, sevdiklerini bir daha bulabilse !

** ** **
Merhaba, nasýlsýn, bunlardan gayrý
Ne söz, ne de baþka bir þeyler kalmýþ.
Seneler geçince suskun ve ayrý
Sevgi köprüsünü çoktan sel almýþ.

** ** **
Sevinerek karþýlanýr geliþimiz
Genellikle yarým kalýr çook iþimiz.
Gözyaþlarý eþliðinde gerçekleþir
En sonunda omuzlarda gidiþimiz.

** ** **
Emeklenir bir süre sonra adým atýlýr
Bu olaylar sevinçle, gururla anlatýlýr.
Sona götüren yolda ilk adýmdýr o adým
Neden sevinilir ki, hiç mi hiç anlamadým.

** ** **
Dertlidir ezelden dertlidir insan
Ne yapsa acýsý bir türlü bitmez.
Ya mutluluk dersen, o hiçbir zaman
Yetmedi herkese halâ da yetmez.

CCEEVVAAPP

Çok yazdýn, diyorlar, Rodoplar için
Çok þiir yazdýn, býkmadýn mý?
Yalnýz Rodoplar mý güzel, diyorlar
Sen ordan dýþarý hiç çýkmadýn mý?

Evlât nasýl býkmazsa ana demeðe
Ben de býkmadým, býkamam asla
Gönlümün içinde yalnýz burasý...
Güzelliðe gelince her ana güzel,
Ama herkese en güzel gelen
Kendi anasý.
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UUyyaannmmýýþþýýmm,, ddeevvaamm eeddiiyyoorr hhaayyaatt......
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** ** **
Önünde kâðýtlar, elinde kalem
Baþýndan geçenler kalmasýn saklý
Yazýp çizdiðini okur el alem
Beðenir, beðenmez ne dese haklý.

Bilinen þeyleri aldým kaleme
Açtým yüreðimi cümle aleme
Okuyunca bilmem ne dersin, ama
Asla hatýr için beðendim deme ! 

** ** **
Topladýðýn gülleri 
verince sevgiliye 
yerleþtirdi vazoya 
kokladý uzun uzun...
Günler geçti, oradan 
çýkardý soldu diye,
Ama çöpe atmaya 
eli varmadý kýzýn.

Yarýn da öbür gün de 
olur ona gül veren
Ýlk verilen bir defter 
içinde kurutulur.
Sendin gülle beraber 
sevgini de gönderen
Ýlkler var ya, bu ilkler 
biraz zor unutulur.

O seni unutmadý,
sen unuttun mu peki?
Yýllar sonra yazýlan 
dizeler neyin nesi?
Hiç susturabildin mi 
bir ömür içindeki
sana sevgilim diyen 
kadife gibi sesi?

12 Temmuz 2013
Ýstanbul

** ** **
Bir þeyler zamanla deðiþir diye
Uðraþtýk, bekledik hem de sabýrla.
Anladýk bakýnca biraz geriye:
Taþýmýþýz suyu, ama kalburla...


