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ÖNSÖZ 

Şiir, en basit tanımıyla düz yazı sayılmayan 
bir yazın (edebiyat) türüdür. Eski dönemlerde 
yazıların şiir sayılabilmesi için uyaklı (kafiyeli) 
satırlar içermesi gerektiği kabul edilirdi. Uzun 
yıllar öncesinde serbest ölçünün (serbest vezin) 
şiire girmesiyle bu anlayış değişmiş oldu. 

Düz yazılardan farklı olarak şiir yazımında 
daha yoğun ve coşkulu yaşanan duygular, 
heyecanlar, tutkular, acılar, hayaller ve hayal 
kırıklıkları güdüleyici, ilham verici olmaktadır. 

İnsan yaşamında lise çağı duygu ve 
heyecanların en yoğun yaşandığı çağ 
olduğundan, şairlik başlangıçları da çoğunlukla 
bu döneme rastlar. Halk arasında söylenen 
“lisede herkes biraz şairdir”, sözü de bu gerçeği 
ifade etmektedir. 

Benim ilk şiirlerim köy yaşamı ile henüz tam 
ilişkim kesilmeden ortaokulun ilk yıllarına 
rastlamaktadır. Bu yıllarda 15-16 yaşlarım-
daydım; çünkü ilkokuldan sonra ortaokula 
başlamak için üç yıl ara vermiştim. 
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Lise çağında başlayan şiir merakı şiir 
tutkusuna dönüşürse ve hayatınızı kazanmak 
için seçtiğiniz mesleğin edebiyatla ilgisi, en 
azından yakınlığı da varsa, şair olursunuz. Şiir 
yazmak, yazmaya devam edebilmek için şiir, 
hikaye ve roman okumayı asla bırakmamak 
gerekir. Lise yıllarımda edebiyat derslerini de 
seviyordum. İnsanların mekanik varlıklara, 
robotlara dönüşmemesi için duygu 
dünyalarının da beslenmesi, geliştirilmesi 
gerektiğine inananlardanım. 

Bendeki şiir merakı tutkuya dönüşemedi; çünkü 
teknik bir mesleği ve bu meslekte yoğun çalışma 
gerektiren akademisyenliği seçtim. Edebiyat 
dünyasında şairler listesine girmek gibi bir 
iddiam olmadı, koşullarım buna elvermedi. 
Yine de lise sonrasında da zaman zaman 
karaladığım şiirlerim oldu. 

Bir defterde topladığım bu şiirlerden 16sını 6-7 
yıl kadar önce antoloji.com’da yayımlamıştım. 
Diğer bazılarını da yine Antolojide 
yayımlamayı düşünüyorum. Tamamını ise 
biraraya getirerek çocuklarıma ve torunuma 
hatıra olarak bırakmayı düşündüm ve bu 
kitapçığı bu düşünce ile hazırladım. Kitapçığı 
hazırlarken her şiir için, bir kısmı kendi 
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arşivimden, olabildiğince uygun birer resim 
kullanarak konuyu birazcık renklendirmek 
istedim. Şiirler kitapçığa, bazı rötuşlar da 
yapılarak,  tarih sırasına göre konulmuştur. 

Dilerim şiirlerimden en azından bazıları küçük 
ve hoş bir seda bıraksın. 

Yusuf Tatar  

İstanbul- 01 Şubat 2018 
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KÖYÜMÜN MANĠSĠ (*) 
(Kurak bir yılda taşlı tarlada  
orakla ekin biçmek) 

 
Kılıçlıyurdu’na vardık, 
Buğday batkın biçilmiyor, 
Davar gönderip yaydırsan 
Naçarlık var geçilmiyor. 
 
Arkasından kesek çıkar, 
Elbet ırgat bundan bıkar, 
Derenin suyu pis kokar 
Kana kana içilmiyor. 
 
Senin olsun işte tapı, 
Bu sene de yuttuk hapı, 
Kurumuş buğdayın sapı, 
Birer birer seçilmiyor. 
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Pilavlar konmuş ocağa, 
Dayanılmaz bu sıcağa, 
Sızılar inmiş bacağa 
İstesen de kaçılmıyor. 
 
Pıtırak tuttu elimden, 
Tükrük çıkmıyor dilimden, 
Yamalık düşmüş kilimden 
O da yere açılmıyor. 
 
Sıktı çarığın sırımı, 
Gitti ekmeğin yarımı, 
Neylersin sen bu tarımı, 
Yere tohum saçılmıyor. 
 
Kağnı gelir öküz hasta, 
Dolmaz zaten hani deste, 
Bu maniye bir de beste 
Yap ki gönül açılmıyor. 
Yuva,  1954 

------------------- 
(*) antoloji.com’da yayımlanmış olanlar. 
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BĠR ATIN HĠKÂYESĠ 
(Tarladan kaçan atın peşinde) 

 
Kör at etme dedimse de, 
Çekti beni götürdü, 
Uzaklara yetirdi, 
Hep peşinden koşarak, 
Dere tepe aşarak, 
Yırtıldı pabuçlarım, 
Yandı ayak uçlarım, 
Su aradım nerede? 
Çakıl vardı derede, 
Çaresiz takip ettim,  
Hayli peşinden gittim, 
Mehtaplı bir geceydi, 
Tuttuğum yer bahçeydi, 
Coşkun’du onun adı 
Köyle aram uzadı, 
Komşu köye varınca, 
Ahbabımı sorunca, 
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Dediler ki sorduğun, 
Yerdir işte durduğun, 
Dinlendik yedik içtik, 
Sabah erken göz açtık, 
Coşkun’la yola çıktık  
Yeniden döndük eve, 
Kim böyle bir at seve. 
Yuva, 1955 

 
 
 
 
 

 
 
ÇOBAN KARDEġE (*) 

 
Sesle koyunların düşür peşine, 
Biraz da kavalın çal yiğit çoban. 
Keçeyi sırtına börkü başına, 
İhmal etme sakın, al yiğit çoban. 
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Ağacın altında çok uzun yatma, 
Zinhar görevine kötülük katma, 
Köpeğin bağlayıp yerinde tutma, 
Serbest bırak, kurda sal yiğit çoban. 
 
Dolaşırken kırda uyuma sakın, 
Gözün açık olsun etrafa bakın, 
Kuzular sürüne ederken akın, 
Hazırdır, sofrana gel yiğit çoban. 
 
Buz gibi sularda yıka elini, 
Değerli bul hem de beğen halini, 
Kaptırma rüzgâra tek bir kılını, 
Her şeyine sahip ol yiğit çoban. 
 
Seneyi bitirir katarsın koçun, 
Yıkanırsın gölde tararsın saçın, 
İyi çalıştın da yok ise suçun, 
Ücretin alınca gül yiğit çoban. 
Gürün, 1956 
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KURTLA TĠLKĠ (*) 
(Bir fabl denemesi) 

 
Aç bir kurtla kurnaz bir tilki, 
Gezerken kırda kurt demiş:  
Merhaba, tilki kardeş! 
Arkadaş olalım, ister misin, 
Bulursak nerde bir av, birlikte yer misin? 
Hay hayyy,  demiş  tilki, elbet olurum, 
Hem de göreceksin, sana sadık kalırım. 
Tamamlayıp sohbeti başlamışlar yürümeye, 
Tilki de neşelice kuyruğunu sürümeye. 
Yiyeceği bol yer biliyorum diye söylemiş, 
Sadık kalma yerine bak ki neler eylemiş. 
Gitmişler uzun uzun, 
Varmışlar bir köyün ormanına, 
Tilki demiş ulaştık yiyecek harmanına. 
Ormanın kapısından girerken içeriye, 
Tilki kurda sezdirmeden hemen çıkmış geriye. 
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Meğerse bekçi imiş aslan burda ormana, 
Yiyememiş bizim kurt, bakakalmış harmana. 
Üstelik de aslana varıp esir kalıyor, 
Tilki de arkasından sinsi sinsi gülüyor. 
Şimdi kurt ağlayarak, arkadaşa demiş ki, 
Lüzum yokmuş başkaya, yiyeydim seni keşki. 
Kurt bakarak tilkiye, orda aklı uyanmış, 
Fakat geçmiş iş işten, gelmiş ölüm dayanmış. 
Aslan parçalarken kurnazın arkadaşını, 
Kımıldatmamış bile tilki “kardeş” kaşını. 
Çünkü bilerek yapmış arkadaşa oyunu, 
Şahidin yokluğundan gizli tutmuş huyunu. 
 
İşte her dili dönen sanılmasa evliya, 
Doğruların hukuku kaybolur mu, öyle ya?!! 
Kayseri, 1956 
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GÖNÜL 

 
Gizli gizli kapıların ardından, 
Mahpus gibi bakar, bakarsın gönül. 
Çağlayarak güzellerin yanından 
Irmak gibi akar akarsın gönül. 
 
İstersin eğlenmek, zevkle yoğrulmak, 
Tıpkı senin gibi bulanır ırmak, 
Gerek olur ise sessizce durmak, 
Suratını yıkar yıkarsın gönül. 
 
Kopamazsın sevdalardan aşklardan, 
Saraylardan bahçelerden köşklerden, 
Çıkmıyorsun hayallerden düşlerden, 
Bunlardan da bıkar bıkarsın gönül. 
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Güneş dağ ardından sabah çıkarken, 
Sular bahçelerde serin akarken, 
Gonca güller misler gibi kokarken, 
Onlar ile kokar kokarsın gönül. 
 
Karlı dağlar semtinden hiç gitmezsin. 
Bülbül gibi aşk nağmesi ötmezsin. 
Çoban olup biraz koyun gütmezsin. 
Hep canımı sıkar sıkarsın gönül. 
 
Çalışırsın koşturursun susarsın 
Yaşlanınca suratını asarsın 
Gün gelir ki son vedayı basarsın 
Nefesini tıkar tıkarsın gönül.  
Kayseri 1956 
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HOCAMA 

 
İrfan ocağında tenvir edici, 
Muhterem namınız kalmıştır hocam. 
Yüksele yüksele arşa gidici, 
Olmanın zamanı gelmiştir hocam. 
 
Gençlik yetişiyor yurda yararlı, 
Azimkar enerjik akil kararlı, 
Varsa aramızda kimi zararlı, 
Onlar da doğruyu görmüştür hocam. 
 
Rol model edindik bizler sizleri, 
Teşvik edersiniz ilgisizleri, 
Yetiştirdikçe siz bilgisizleri, 
Ülkemizin yüzü gülmüştür hocam. 
Kayseri, 1956 

 



Yusuf Tatar, Şiir Defterimden sayfa 18 

 
 
GÖNÜL KUġU 

 
Salınarak gitme sevda yolunda, 
Güzelsin, cazipsin sen gönül kuşu. 
Bal şeker mi var ki tatlı dilinde, 
Can veriyor sesin, can gönül kuşu. 
 
İnce bele gümüş kemer sarılmış, 
Siyah saçlar elleriyle karılmış, 
Sanma bu can sevgiliye darılmış, 
Seslenirsem bana dön gönül kuşu. 
 
Gözlerin içinde okunsun aşkım, 
Mevsim bahar oldu gönüller taşkın, 
Sesimi duymazsan olurum şaşkın 
Geçmişi hatırla an gönül kuşu.  
Kayseri, 1956 
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BĠTMEYEN HAYAL 

 
Düşünür taşınır sonra yatarım, 
Bir türlü çıkamam hayal içinden. 
Kendimce bir şeyler alır satarım, 
Bir türlü çıkamam hayal içinden. 
 
Gezerim ben arzu ettiğim yeri, 
Rastlarsam engele dönerim geri, 
Devamlı da hayal ve dahi seri, 
Bir türlü çıkamam hayal içinden. 
 
Gah ağlarım,. gah da güler çoşarım, 
Gâhi yüce yüce dağlar aşarım 
Gerçek olur mu ki benim başarım, 
Bir türlü çıkamam hayal içinden. 
Kayseri, 1956 
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KUġLARA 

 
Havada uçarken sessiz durmayın, 
Dinlemek isterim ötünüz kuşlar. 
Bu mahzun gönlümü n’olur kırmayın, 
Sesinize ahenk katınız kuşlar. 
 
Çıkarım göklere kanadım olsa, 
Kader bir kere de yüzüme gülse, 
Yüreğim nihayet aşkını bulsa, 
Başımdan karayı atınız kuşlar. 
 
Uçun yuvalara, akşam durmayın, 
Kanatları açıp taşa vurmayın, 
Dilerim sebebin lütfen sormayın, 
Bir daha, bir daha ötünüz kuşlar. 
Yuva, 1956 
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MAZĠDEN BĠR SES 
(Vatanın kurtuluşu) 

 
Son dönemi yaşarken Osmanlı Sülalesi, 
Tamamen de coşmuştu düşmanın şelalesi. 
Düşman büyük iştahla sarmıştı çevremizi, 
Türklüğün Avrupa’da siliniyordu izi. 
Güzel İzmir’imizi işgal etmişti Yunan, 
Kalmıyordu adeta köy ki yakılan yanan. 
Yoluyordu analar hırsından yüzlerini, 
Birçoğu kaybetmişti, gelinlik kızlarını. 
Fransızlar girmişti korkusuzca Antep’e, 
İşgal ediliyordu durmadan dere tepe. 
İtalyan işgaline düşmüştü güneybatı, 
Acılar büyüyordu oluyordu kaskatı. 
Bütün kuzeydoğuyu sahiplenmiş ermeni, 
Engelliyordu düşman, özgürlüğü görmeni. 
Payitahta girmişti itilaf devletleri, 
Dolmuştu İstanbul’a subayları, erleri. 
Aç kurtlardan kalmıştı birkaç tane ilimiz, 
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Padişahta güç yoktu, tutulmuştu dilimiz. 
Vatanı kaplamıştı savaşın bulutları, 
Tükeniyordu artık milletin umutları. 
Çaresizlikten zulüme boğuluyorken vatan, 
Bir güneş doğuyordu Samsun’dan aydınlatan. 
Bu güneş Ata'mızdı kurtarıcısıydı yurdun, 
Atam sen “ya istiklal ya da ölüm” buyurdun. 
Sakarya, Dumlupınar-Büyük Meydan Savaşı, 
Kükremişti Mehmetcik dinlemedi yavaşı. 
Şanlı Gazi buyurdu askere şu emiri, 
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!.” 
Haddini tanıyınca çıktı vatandan düşman, 
Padişah yaptığına çoktan olmuştu pişman. 
Cumhuriyeti kurduk, devrimleri yarattık,  
Medeniyet yolunda büyük adımlar attık. 
Bileğimiz tunçtandır, kalbimiz iman dolu, 
Yürüdüğümüz yol Ata’nın nurlu yolu. 
Kayseri 1956 
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VATANIM 

Dedelerim akıtmışlar 
Kanlarını toprağına. 
Sen solmayan gül gibisin, 
Hayranım ben 
Dikenine yaprağına. 
Şehitlerin makberisin vatanım, 
Sen sadece Türk yerisin vatanım. 

Karlı dağlar, yeşil bağlar, 
Irmakların coşar çağlar, 
Sensin bize hayat sağlar, 
Şehitlerin makberisin vatanım, 
Sen sadece Türk yerisin vatanım. 

Suyun kevser cevher taşın, 
Doyurursun boldur aşın, 
Türk yurdusun diktir başın, 
Şehitlerin makberisin vatanım, 
Sen sadece Türk yerisin vatanım. 
Kayseri, 1956 
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MEZARLIKTAN GEÇERKEN 

 
Afakı kaplamıştı kıpkırmızı bir keten, 
Mezarlıktan geçerken “gel!,” dedi bana yatan. 
Ebedi uykusunda yatıyor sessiz, sessiz, 
Etrafıma bakındım tabiat da ıp ıssız. 
Başladım ağlamaya, ta kalbimden gelerek, 
Gözyaşlarım akıyor o taşları silerek… 
Epey vakit geçmişti ben hala ağlıyordum, 
Elem dolu kalbimi bir daha dağlıyordum. 
Şefkatinden mahrumdum ben orada Yatanın, 
Yokluğuyla bizlere acı, hasret katanın. 
Güneş doğmuş gizlenmiş bulutun arkasına, 
O da ortak olmuştu ağlayanın yasına. 
Bulutlar toplanarak ıslak çadır kurdular, 
Ben ağlarken daima üzerimde durdular. 
Sonra dayanamayıp onlar da başladılar, 
Kurumuş toprakları ıslatıp yaşladılar. 
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Silerken istemeden yaşını gözlerimin, 
Karşılığı gelmişti mezardan sözlerimin. 
Diyordu ki-ağlama ithaf eyle bir ayet, 
Kendimden bihaberdim, ayılmıştım nihayet. 
Dudaklarım titrerken “Allah rahmet eylesin” 
Bir yavru ki anasız yaşamayı neylesin. 
Yuva 1956 

 
 
 

 
 
KUġLAR GÖÇERKEN 

 
Dağlar taşlar kurumuş, havalar da soğumuş, 
Sordum kuşlar göçerken, meskenleri yoğumuş. 
Yürek içten sızladı, nemlendirdi gözleri, 
Onların göç etmesi yalnız koydu bizleri. 
Gitsinler istiyoruz geç kalmadan güneye, 
Sağlıkla dönecekler ilerdeki seneye. 
Sallıyorken elimi kuşlara veda için, 
Ötüşleri çınladı bize elveda için. 
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Duyulmuyor buradan kanatlarının sesi, 
Uzak kalsın onlardan avcıların kafesi. 
Hasretlik artacaktır  ötüşleri olmadan, 
Dönmesinler  buraya kış mevsimi dolmadan. 
Yuva 1956 

 
 
 

 
 
BĠR YAVRUNUN PEġĠNDEN 
(Ailedeki bir bebek kaybı üzerine) 

 
Ecelin o pençesi, yavrunun ince sesi, 
Kurutup ıslatıyor gözyaşıyla nefesi. 
İnleyişler çarpıyor semada bulutlara, 
Uçup gitti yavrucak yukardaki katlara. 
Azraille giden can mezarına girmemiş, 
Meleklere karışmış, bir murada ermemiş. 
Beni de götürdüler ortasına bir yerin, 
Nefesler çalışmıyor, uykular fazla derin. 
Kılavuza yalvardım, uyandırsan şunları, 
“Rahatsız etmeyelim, bu vücutsuz canları.” 
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Gözyaşlarım akarken düğümlendi boğazım, 
Uyandırdı nihayet yatanları avazım. 
Bir ses dedi burada yatıyor hep ecdadın, 
“Gün gelip unutulacak elbet senin de adın.” 
Yuva, 1956 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNE (*) 
(Kaybettiğimizde sadece  
otuzsekizindeydin) 

 
 
Ninniler söylerdin uyutmak için, 
Uyudum, büyüdüm gör beni Anne. 
Bir lahza dizinde ah yatmak için, 
N’olursun orda da sor beni Anne. 
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Kader  seni bizden çok tez alanda, 
On yaşımda idim sensiz kalanda, 
Gördüm ki bu dünya batmış yalanda, 
Bu acı eyledi nar beni Anne. 
 
Hala kutsal sütün besler kanımı, 
Acaba cennet de anne yanı mı? 
Sana bahşetmezsem tatlı canımı, 
Silahını al da vur beni Anne. 
 
Ecelin amansız zor dağlarına, 
Nasıl düştün bilmem o ağlarına, 
Şu zalim tabutun mor bağlarına, 
Çekinmeden tut da sar beni Anne. 
 
Fellek pençesini kalbime takar, 
Bilmezsin gözümden yaş nasıl akar, 
Yanan orman nice yavruyu yakar, 
İşte öyle yaktı kor beni Anne. 
 
Selam sana selam mezar taşına, 
Selam orda yatan din kardaşına, 
Selam yok dünyanın bahtsız işine, 
Yaşamak eyledi kör beni Anne. 
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Cihan ateşlenir bağrım açarsam, 
İnlerim şimdi ben böyle naçarsam, 
Bir gün olur ben de burdan göçersem, 
Kucağını aç da sar beni Anne. 
Yuva, 1957 

 
 
 
 

 
 
UYU EY YAVRUCAK 
(Annemizi kaybettiğimizde  
bir yaşında olan kardeşim için). 

 
Yanıcı güneşte kalmış ki tenin, 
Uyu ey yavrucak gölgeye in de, 
Yalınız durursun üzüntü senin, 
Uyu ey yavrucak gölgeye in de. 
 
Gömleğin yakasız, ayağın yalın, 
Bu gidişle acep ne olur halın? 
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Gitti öksüz kaldın kırıldı dalın, 
Uyu ey yavrucak gölgeye in de. 
 
Annemiz mezarı otlarla dolu, 
Hiç seni sarmadı şefkatli kolu, 
İşte şuracıkta ağacın yolu, 
Uyu ey yavrucak gölgeye in de. 
 
Feleğin kanunu zalimdir böyle, 
Saklama acını bizlere söyle, 
Sıcak kavuruyor vakit de öğle, 
Uyu ey yavrucak gölgeye in de. 
Yuva, 1957 

 
 

 
 
ÇAL KAVALINI 

 
Dağ başında sis var, kırlar ıslanmış, 
Vadilerde ses yok kuşlar da susmuş, 
Gönlümde hüzün var yüreğim durmuş, 
Çal çoban, yanıkça çal kavalını. 
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Koyunlar kuzular sise bürünmüş, 
Dereler coşuyor sular serinmiş, 
Çevrede otlayan senin sürünmüş, 
Çal çoban, yanıkça çal kavalını. 
 
Akşam oldu yardı ay bulutları, 
Pusuya yatmıştır dağın kurtları, 
Çınlasın etrafın bütün sırtları, 
Çal çoban, yanıkça çal kavalını. 
 
Susuz kara koyun suya atılsın, 
Ama sudan yana aklı tutulsun, 
İçmeden sürüye tekrar katılsın, 
Çal çoban, yanıkça çal kavalını. 
Kayseri, 1957 
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ACEP 

 
Yüreğimi çaldı bir turna başlı, 
Geceler yalnızım gözlerim yaşlı, 
Yanımda olsaydı o hilal kaşlı, 
Acep kara talih gülecek midir? 
 
Boyu servi gibi yüce mi yüce, 
Hasretlik yapıyor beni delice, 
Uykular da tutmaz oldu her gece, 
Acep uyutmayı bilecek midir? 
 
Doğmadı güneşi bir mutlu günün, 
Doğduğu zaman da gelecek midir? 
Hayalin kurduğum güzel düğünün, 
Davulu zurnası çalacak mıdır? 
Kayseri, 1957  
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REVĠRDE  
(Yatılı lise pansiyonunda geçirdiğim ağır 
bir ortakulak rahatsızlığı üzerine) 

 
Anne baba kimsem yoktur burada,  
Sensin bana yalnız ser Müdür Beyim. 
İnlerim ateş var meçhul yarada, 
Hastayım halimi sor Müdür Beyim. 
 
Dolaştım okulda nöbetçi yoktur, 
Bu gece gözyaşı bende pek çoktur. 
Gözlüksüz yaramı görmedi doktor, 
Ona lütfen gözlük ver Müdür Beyim. 
 
Zannettim yaşamak artık zor gibi, 
Kalbim genişledi eski tor gibi, 
Hararetim çoktur ateş kor gibi, 
Koy kalbim üstüne kar Müdür Beyim. 
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Benden selam gönder şirin köyüme, 
Unuttum dersleri gerek neyime, 
Bir acı karıştı içme suyuma, 
İlaç ver nefesim dar Müdür Beyim. 
 
Felek çok sinsice kurmuşsa tuzak, 
Ortalık karardı ışıkları yak, 
Bu garip diyarda evimden uzak, 
Ne olur yaramı sar Müdür Beyim. 
Kayseri, 1957 

 
 

 
 
BABAMA MEKTUP 
(Yatılı lise pansiyonunda geçirdiğim ağır 
bir ortakulak rahatsızlığı üzerine) 

 
Günler var yatakta inler dururum, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
Dersleri unuttum söndü gururum, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
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Bozuldu sağlığım kalbim de hasta, 
Mektubum okuyun ahbaba dosta, 
Mahzunluk duyulur benim bu seste, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
 
Kalbimin içinde doludur keder, 
Bütün arkadaşlar bayrama gider, 
Hastahane çekti beni de peder, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
 
Tanrı’nın ismini saygıyla andım, 
Etrafta ses seda kalmadı sandım, 
Ağrılar zorladı ateşe yandım, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
 
Körlendi dolapta kalemin ucu, 
Beni çok ağlattı bu derin acı, 
Gelemezler ise kardeş ve bacı, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
 
Annemin mezarın ziyaret eyle, 
O’na benden sıcak selamlar söyle, 
Yanına gelemem belki de böyle, 
Gel de gör halimi sevgili baba. 
Kayseri, 1957 
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ANNEME 

 
Rahat uyu annem, rahat yerinde!, 
Bilmiyorsun şimdi n’oldum ey annem. 
Bu uzak diyarda derin kederde, 
Yandım da sarardım soldum ey annem. 
 
Uzağım oradan mezardan bile, 
Gözyaşımı kimler gelip de sile, 
Ruhumu sorarsan hep senin ile, 
Şimdi hayallere daldım ey Annem, 
 
Acı var başımda bu sarıklarla, 
Ruhum da sızladı bu kırıklarla, 
Kalbimden uçuşan hıçkırıklarla, 
Çok acı nağmeler çaldım ey annem. 
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Arabamız sağa sola kayarak, 
Direncim kalmadı dakka sayarak, 
Gayriyi Gürün’de yalnız koyarak, 
Kendimi köyümde buldum ey annem. 
Yuva, 1957  

 
 
 

 
 
GELĠNLĠK KIZIMA 
(Genç kızlara) 

 
Yetiştin, büyüdün gelinlik oldun, 
Bahtın açık olsun gülesin kızım, 
Ne zaman kendine bir yiğit buldun, 
Seni mesut ede, bilesin kızım. 
 
Ağır ol iş öğren dışa atılma, 
Dedikodulara asla katılma, 
Yanlış adetlere zinhar tutulma, 
Sen ahlak timsali olasın kızım. 
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Nazara hâkim ol fırlatma ele, 
Duymayayım kızım düşesin dile, 
Bilem ki seninle tutan el ele 
Onunla hayatın kurasın kızım. 
Kayseri, 1957 

 
 
 

 
 
ÜMĠDĠM 

 
Benliğim bağlanıyor, yaşıyor ümidinle, 
N’olur bir defa da dertli gönlümü dinle, 
Nasıl yaşarım ben özleten ateşinle, 
Yerde, gökte, her yerde arıyorum ben seni. 

Sarılarak koklamak, kavuşmak istiyorum, 
Bana sensiz yaşamak haram olur diyorum, 
Karanlık var, günlerim hep feda ediyorum, 
Yerde, gökte, her yerde arıyorum ben seni. 
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Mecnun gibi Leylamı çöllerde arıyorum, 
Rastladığım herkese ben O’nu soruyorum, 
Ümidim yitirmeden bedenim yoruyorum, 
Yerde, gökte, her yerde arıyorum ben seni. 
Kayseri, 1957 

 
 
 

 
 
UFUKLAR 

 
Sabah olmuş, güneş doğmuş yükselmiş, 
Kırlarda çiçekler kokuyor şimdi, 
Yukardan çağlayan bir çoşkun selmiş, 
Vadiye yayılıp akıyor şimdi. 
 
Goncalar açılmış koynunda dalın, 
Şarkılar söylenir dilinde yelin, 
Arılar toplamış özünü balın, 
Doldurmuş peteği çıkıyor şimdi. 
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Karanlıktır ruhum, baharım yazım, 
Hicranla doludur benim her sözüm, 
Engin ufuklarda dalgındır gözüm, 
Bir güzel hayale bakıyor şimdi. 
Kayseri, 1957 

 
 
 

 
 
SEVGĠLĠM 

 
Bir tanem boyuna hayran olalı, 
Dinmedi kalbimin vuruşu aşkım. 
Salınıp gezerken sen has bahçede, 
Benzemez kimsenin duruşu aşkım. 
 
Dökersin saçların ak gerdanına, 
Cesaret ver bana gelem yanına, 
Görmezden gelip de girme kanıma, 
Lütfeyle gel bana barışı aşkım. 
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N’olur zehir koyma içme suyuma, 
İnanma dolaşan yanlış duyuma, 
Hala güven yok mu benim huyuma, 
Bırak zalim ile yarışı aşkım. 
Kayseri,  1957 

 
 
 

 
 
MEHTAP 
 

Güneş ufkta batarken, 
Kuşlar eve dönüyor, 
Son ışıklarda dağlar, 
Kızıla bürünüyor. 

Cıvıldaşan böcekler, 
Aşkı ne bilecekler, 
Otlara gülecekler, 
Dalgalanan ağaçlar. 

Ateşli yürekleri, 
Gece serinletiyor, 



Yusuf Tatar, Şiir Defterimden sayfa 42 

Yalnız kalan tekleri, 
Dereler dinletiyor. 

Gümüş gibi ışıldar, 
Şimdi mehtap semada, 
Yapraklar hep hışıldar, 
Sert rüzgâr sallamada. 
Kayseri, 1957 

 
 
 

 
 
KALBĠMĠZDEDĠR 
(Sonsuza dek kalbimizde yaşatacağız) 

 
1881 Selanik ufku bir gün, 
Aydınlandı nuruyla kahraman Atatürk’ün. 
Mustafa Kemal’di  O, dahi kurtarıcıydı, 
Ülkemizin durumu o dönem çok acıydı. 
Büyüyordu Mustafa vatan tam böyle iken, 
Asker yetişiyordu daha henüz çocukken. 
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Vatanın iniltisi doluyordu başına, 
Mefkûre yüklüyordu “Kurtuluş Savaşına”. 
Dört yandan saldırışa başlayınca düşmanlar, 
İstirahat yok idi Kahraman’a o anlar. 
Gittiği cephelerde dehasını gösterdi, 
Ömrünü baştan sona yurt hizmetine verdi. 
Çökmüştü karanlıklar üzerine vatanın,  
Samsundan doğan güneş ışığıydı Ata’nın. 
İstiklal kahramanı oldu büyük Atatürk, 
Yürüdü Ata’sının arkasında şanlı Türk. 
İnönü, Sakarya, Dumlupınar, Akdeniz, 
Dokuz Eylül gününde kurtuldu İzmir’imiz. 
Cumhuriyetle özgürlük kazanıldı bu yılda, 
Yürüyor yirmibeş milyon şimdi aydınlık yolda. 
Ayrılmayız asla biz, yönümüz o izdedir, 
Ölmedi Atatürk’ümüz, bizim kalbimizdedir. 
Kayseri, 1957 
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ġAFAK SÖKERKEN 
(Kıbrıs Türklerinin sürekli  
saldırıya uğradıkları dönemde) 

 
Bir sabah tanyeri al rengiyle ışırken, 
Gördüm bu al renge birisi yakışırken. 
Seherde temiz rüzgâr sallıyor rengi kanda, 
Yüksekte dalgalanır O her yerde savaşta. 
Bir Mehmet taşıyordu yerleri titreterek, 
Geçiyordu başı dik, işte şöyle diyerek: 
Anam beni vatan için doğurmuş, 
Atam bana “koru Onu” buyurmuş, 
And içerim namusumdur benim bu, 
Yürü vur düşmana kahraman ordu. 
Kıbrıs bizim, çekil ey zalim Papaz, 
Döktüğün kanlarımız hala çok mu az, 
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Yeşil kâbem, koyma sakın putunu, 
Şahlandırma sâkin duran atımı. 
Ey şanlı Bayrağım, kahraman Ordu, 
Korkma! Seni gören dağ titriyordu, 
Gördüm Aslan Mehmetçik işte böyle geçerken, 
Duydum Tanrı önünde eğilip ant içerken. 
Kayseri, 1957 

 
 
 

 
 
DEDEM VE GURURUMUZ 

 
Vatanım atam benim ben onun torunuyum, 
Şerefli Vatanımın ümitli yarınıyım. 
Çeşmesinde su içtim, yıkandım ırmağında, 
Bugün kınayı gördüm, yârimin parmağında. 
Sevda yüklü kalplerle mesuttuk ikimizde, 
Her sabah uyanırdık güzel güne birlikte. 
Gölgelerde gezerdik, bahçede meyve dolu, 
Koluma sarılırdı O’nun sımsıcak kolu. 
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Gözlerine bakardım aşkımı görmek için, 
Yaklaşırdım yanına kalbini sormak için. 
Masumdu, ay gibiydi, bir melekti sanırsın, 
Yıllarca sonrasında görsen yine tanırsın. 
Gün ışığı süzülüp girince odamıza, 
Gözümüz takılırdı duvarda dedemize. 
Vatan için çarpışıp al kanını dökmüştü, 
Cennete giden yolun gizemini sökmüştü. 
Mezar kazılmış ancak, Dedem arşa konmuştu, 
Kucaklamış gök O’na nurdan çelenk sunmuştu. 
O bu kadar yüksekten seyrederken vatanı, 
Uyandırdım bir ara kollarımda yatanı. 
Dedemin hayatını bir gururla anlattım, 
O’nun da gururuna yeniden gurur kattım. 
Kayseri, 1957 
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ERCĠYES (*) 

 
Gururun pek büyük, yücedir başın, 
Ne kadar tazesin, onbeş mi yaşın? 
İnci mi, altın mı, elmas mı taşın? 
Ama çok yakıcı narın Erciyes. 

Dağıttın etrafa kızgın külünü, 
Giymişsin başına  ince tülünü, 
Gördüm renkli renkli gonca gülünü, 
Bülbül kondurmamış sarın Erciyes. 

Bağlar çok serpilmiş, ne hoş yayılmış, 
Verdiğin nefesle kuşlar ayılmış, 
Bulutlar da sanki kaçmaktan yılmış, 
Sıra sıra dolmuş tarın Erciyes. 

Ali Dağı hemen solda eklidir, 
O dümdüz ovalar çok emeklidir, 
Şarab-ı  Kevser’in donmuş şeklidir, 
Billah çok tatlıdır karın Erciyes. 
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Etrafını süsler otun çayırın, 
Cennetlere iner her bir bayırın, 
Şafakta uyanır  tatlı uyurun, 
Kayseri halkı da arın Erciyes. 
Kayseri ,1958 

 
 
 

 
 
BĠR YOLCULUK  (*) 
(Sıla özlemi) 

 
Ankara'dan bindik hedef bilinmez, 
Araba durmadan yolcular inmez, 
Kalbime damlayan gözyaşı dinmez, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
 
Bolu Dağlarının çamları uzun, 
Orada rengi var daima yazın, 
Derde deva olan hava da hazin, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
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Karadeniz sakin, girip de yüzdük, 
Dağlara sevinçle tırmanan bizdik, 
Fakat çok geçmeden bundan da bezdik, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
 
Yemyeşil dağların havası serin, 
Koyu gölgelerin uykusu derin, 
Önü alınmıyor yine kederin, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
 
Melen'in suları inceden inler, 
Rüzgar da ormanda bir ninni söyler, 
Benzemez köyüme burdaki köyler, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
 
Ötüşür ormanda pürneşe kuşlar, 
Çiçeklerle süslü iniş-yokuşlar, 
Yine nemli gözler, mahzun bakışlar, 
Çünkü gurbetteyim, sıladan uzak. 
Akçakoca, 1958 Eylül 15 
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BENĠM GĠBĠ 

 
Bugün bir sımsıcak bâd-ı sabadan, 
Sararmış da solmuş gül benim gibi. 
Bilmeden içtiği mey-i fenadan, 
Bayılmış da düşmüş dil benim gibi. 
 
Ağlayan gözlerim hepten süzülmüş, 
Kar içinde bülbül donmuş büzülmüş, 
Gonca yad ellerde solmuş ezilmiş, 
Onu da tutmamış el benim gibi. 
 
Gönlüm acıları bir gün kovarsa, 
İlkbahar gelir de güneş doğarsa, 
Karlar da erise yağmur da yağsa, 
İnan çağlayamaz sel benim gibi. 
Kayseri, 1958 
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BU GECE 

 
Uykuya gamlı girdim senden bihaber, 
Gözyaşlarım durmaz çağlar bu gece, 
Yorganım ıslandı gözyaşlarımla, 
Yastık da benimle ağlar bu gece. 
 
Aşkın ateşine ruhum acıktı, 
O yüzden de belki gönüller yıktı, 
Desem ki bu fakir gezmeye çıktı, 
Karlarla kapandı yollar bu gece. 
 
Büyülerin beni sardıkça sardı, 
Seni saramadım ruhum karardı, 
Kalbimi koruyan tek aşkın vardı, 
Onu da kaybettim heyhat bu gece. 
Kayseri, 1958 
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GAM ÇEKMEK 

 
Kederli olmadan geçmiyor günüm, 
Gam çekmek yazılmış alnıma benim, 
Sade bu günüm mü, ya bir de dünüm, 
Gam çekmek yazılmış alnıma benim. 
 
Bağlarda ötüşen kuşlar şen olsun, 
İnciler sedefler taşlar şen olsun, 
Kederlerden uzak başlar şen olsun, 
Gam çekmek yazılmış alnıma benim. 
 
Akşamlar kanıyor yaralı gönlüm, 
Böyle mi geçecek benim şu ömrüm, 
Gün gelir acaba biter mi hüküm, 
Gam çekmek yazılmış alnıma benim. 
Kayseri,1958 
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ALDANIġ 

 
Bakışlarla yanıp sönen aşkımız, 
Büyüyüp bir fidan vermedi neden? 
Güzel bahçelerde gezen aşkımız, 
Bir tek çiçek bile dermedi neden? 
 
Sen yalnız benimdin, ruhumundun sen, 
Ağyare bir hayır nolur söylesen, 
Ilık nefesinle seherde esen, 
O hava gönlüme dolmadı neden? 
 
Her şeyi söyledim ben sana dilsiz, 
Saçların okşadım her zaman elsiz, 
Ne yazık ki aşkım yine emelsiz, 
Şu kalbim murada ermedi neden? 
Kayseri, 1958 
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BAYRAM GELĠNCE 

 
Çıkar siyahları giy beyazını, 
Kınala elini bayram gelince, 
Hazırla özenle varsa sazını, 
Akort yap telini bayram gelince. 
 
Fenalıktan daim uzak kaçılsın, 
İyilik bayramda nurla saçılsın, 
Gönüller hoş olsun dosta açılsın, 
Açık tut yolunu bayram gelince. 
 
Petek yap içini doldur arıyla, 
Önlerini donat alla sarıyla, 
Onların çiçekten helal kârıyla, 
Al tatlı balını bayram gelince. 
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Bahçeye kazma vur toprağı ele, 
Sula, sana gökten cansuyu gele, 
Eşinle dostunla çalış elele, 
Tut kokla gülünü bayram gelince. 
Kayseri, 1958 

 
 
 
 
 
 

 
 
ÇOCUKLUĞUM 
(Öksüz yavru dilinden) 

 
Azrail çiğnemişti bugün eşiği, 
Bağrımıza bastı dağladı gitti, 
İnledim sallayan yoktu beşiği, 
Bu körpe yavrucak ağladı gitti. 
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Çok az emdim sütün doymadım anne, 
Ecelin sesini duymadım anne, 
Ben hiç ağlamaktan caymadım anne, 
Kader ciğerimi dağladı gitti. 
 
Çınlar kulağımda mübarek adın, 
Uçurdu cennete seni kanadın, 
Ninni istiyordum beni bir kadın, 
Aldı boş kundağa bağladı gitti. 
 
Kuzular melerken  o köy yazında, 
Dolaşırdım öyle yolun tozunda, 
Ne çok yaş birikmiş iki gözümde, 
Mezarın görünce çağladı gitti. 
Yuva,1958 
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MÜDÜR BEYĠN AYRILIġI 
(Müdürümüz Sayın Ali Tekol’ün başka  
bir liseye naklen atanması üzerine) 

 
Kitaplar kapandı başlar eğildi, 
Ayrıldı Ali Bey okulumuzdan. 
Kederli duygular hep dile geldi, 
Ayrıldı Ali Bey okulumuzdan. 
 
Neşeler yok oldu, gözler ıslandı, 
Gönüller o anda hasretle yandı, 
Lise bu olayı bir rüya sandı, 
Ayrıldı Ali Bey okulumuzdan. 
 
Defterler çantaya girdi bir yanda, 
Kalemler kırıldı hepsi bir anda, 
Hiç sevinç kalmadı bunu duyanda, 
Ayrıldı Ali Bey okulumuzdan. 
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Dersimiz fizikti, şimdi zil çaldı, 
Neden talih O’nu bizden ayırdı, 
Gitti lakin şanı Lisede kaldı, 
Ayrıldı Ali Bey okulumuzdan. 
Kayseri, 1958 Aralık 28 

 
 
 
 

 
 
DĠLEK 

 
Sen bir mis kokulu taze çiçeksin, 
Güzellikten yana elbette teksin, 
Ben ki senelerdir sevdanı çeksin, 
Bir gün de murada ermeye gelir. 
 
Rüzgârdan beklerim bazen haberin, 
Mahmursun bilirim eserse serin, 
Sevdalı oklarla bazen gözlerin, 
Yayını kalbime germeye gelir. 
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Bahçe var salınıp yürüsün diye, 
Gönlümü ardınca sürüsün diye, 
“Beni candan seven birisin” diye, 
Aşkıma karşılık vermeye gelir. 
  Kayseri,1958 

 
 
 
 
 

 
 
23 NĠSAN 

 
23 Nisan günü, 
Esareti devirdik, 
Bilekteki düğümü, 
Hürriyete çevirdik. 
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Büyük Millet Meclisi, 
Açıldı Ankara’da, 
Dağıttık bütün sisi, 
Coştuk hep bir arada. 
 
Bakışı Atatürk’ün, 
Düşmana korku saçtı, 
Egemenlik her Türkün, 
Kalbinde güller açtı. 
 
Annen ninni söylerken, 
Sana kundak içinde, 
Gözleri bak ne de şen, 
Hürriyet sevincinde, 
 
Türk çocuğu sahip çık, 
Ulusal egemenliğe, 
Çalış cehaleti yık, 
Değer verme benliğe. 
 
İşte bu mutlu günle, 
Kalbine neşe dolsun, 
Gururlan Türklüğünle, 
Bayramın kutlu olsun. 
Kayseri, 1958 Nisan 23 
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ĠSTĠYORUM 

 
İstiyorum atlayıp denizlerde yıkanmak, 
İstiyorum sevdanın ateşlerinde yanmak, 
Yollara kar yağıyor kapanıyor tüneller, 
Hava sıcak değilken neden kavrulur eller, 
Dimağımı kaplıyor hayallerim her gece, 
Sam yeliyle geliyor doktorumdan reçete, 
Gözyaşlarım kalbime ılık ılık damlıyor, 
O ahu bakışları gönlümü selamlıyor, 
Gönlümün bahçesini iniltiler kavurmuş, 
Çiçekleri okşayan rüzgâr onu savurmuş, 
Ne tembelin uykusu ne Bekri’nin deminde, 
Huzurumu bulurum ben havanın neminde, 
O nem söndürecektir ruhumun alevini, 
O nem koruyacaktır şu gönlümün evini, 
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Ruh gıdası müzikmiş, benimki de çağlayış, 
Ruha neler bağışlar bilsen ki bir ağlayış, 
Kalbimin kapısıyla vardım sana ulaştım, 
Sonsuza dek orada yalnız sana yer açtım. 
Kayseri, 1958 

 
 
 

 
 
ÜSKÜDAR VAPURU FACĠASI 
(01Mart1958 günü İzmit-Gölcük  
arasında, çoğu öğrenci, yüzlerce kişiyle  
sulara gömülen Vapurun ardından) 

 
Yönümüz İstanbul’du eğlenip güleceğiz, 
Heyhat düşünmedik ki, bahre döküleceğiz. 
Meğer hain ecelin sahte uykusu varmış, 
Bu dünyada kalan zamanımız çok darmış. 
Bunu düşünemezdi, bizleri yolcu eden, 
Vapurumuz ayrıldı sevinçle iskeleden. 
Çoğumuz öğrenciyiz, yepyeni filiz gibi, 
Ufukta kaldı İzmit küçücük bir iz gibi. 
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Yolculuğumuz kısaydı kalplerde yoktu keder, 
Sanıyoruz anneler hala bize el eder. 
Üsküdar yavaş yavaş uzanırken sulara, 
Kamarada dalmıştık kimimiz uykulara. 
Birdenbire çığlıkla öttü mahşer düdüğü, 
Anladık olacaktı bahtımızın dediği. 
Koca vapur devrildi üstümüze dönerek, 
Göçüyorduk dünyadan ışığımız sönerek. 
Kamaralar kapalı, cenazeler serilmiş, 
Battığımız sulara çelenkler gönderilmiş. 
Ne yapsak çıkamadık zalim sular çok derin, 
Ruhlarımıza sizler Fatihalar gönderin. 
Dalgalar düşüyordu biz denize dalınca, 
Derslere kim girecek okulda zil çalınca? 
Boş bulup sıraları, hocalar kaçtık sanır, 
Ya Rab! Yürek bulunmaz bu acıya dayanır. 
Çantalarımızı tutup mezarımıza atın, 
Biz burada okuruz sınıfları kapatın. 
Alın yazılarımız yazılmıştı denize, 
Ağlamayın bizlere elveda hepinize. 
Kayseri, 1958 Mart 01 

 
 
 
 
 
 



Yusuf Tatar, Şiir Defterimden sayfa 64 

 
 

 
 
KEDĠ ve CĠĞER 
(Bir başka fabl denemesi) 

 
Avcı bir kedi vardı, 
Pek çok işe yarardı, 
Ağaçlara hoplardı, 
Serçeleri toplardı, 
Yutardı birer birer, 
Fakat isterdi ciğer, 
Çok cimriydi sahibi, 
Tıpkı Harpagon gibi, 
Evin hanımı birgün, 
Bu yüzden oldu sürgün, 
Vermişti bir parça süt, 
Sopa üstünde küt küt, 
Kafası yarılarak, 
Ayrıldı darılarak, 
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Gitti baba evine, 
Gözü arkada yine, 
Kedi kaçtı bahçeye, 
Tutup da bir av yiye, 
Mahdum bey oradaydı, 
Kediye doğru kaydı, 
Yardım etmek isterken, 
O da kovuldu evden, 
Cimri evde yalnızdı, 
Gece uyudu sızdı, 
Uyurken horul horul, 
Fareler harıl harıl, 
Dolmuşlardı yatağa, 
Yapıştılar kulağa, 
Cimrimiz rüyadaydı, 
Semada dolunaydı, 
Coşar ırmaklar serin, 
Tanrım, senin eserin, 
Ne büyüksün bana mal, 
Bana para, para sal, 
Çevrede dolaşırken, 
Tanyerleri ışırken, 
Gitsem dereye dedi, 
Nasibi ikiledi, 
Alacaktı onu da, 
Tam uyandı uykuda, 
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Bazı gariplik duydu, 
Fakat hayra yordu, 
Etraftaki sesleri, 
Tınmadı nefesleri, 
Çaldı hırsız parayı, 
Derin açtı yarayı, 
Yastığa düştü kedi, 
Paran çalındı dedi,  
Cimri baktı kediye, 
Ona yeni hediye, 
Vermek için hopladı, 
Kulağını yokladı, 
Onlar kökten kopmuştu, 
Artık kulak yokmuştu, 
Uçmuş gitmiş temizce, 
Şimdi fare semizce. 
Kasasının içi boş, 
Zavallı oldu sarhoş, 
Sallanarak dolaştı, 
Feryadı göğe taştı, 
Merdivenden düşünce, 
Sızladı ince ince, 
Bağırdı Hanımmm diye, 
Ciğer getir kediye, 
Herşey boşuna artık, 
Kulakları koparttık. 
Kayseri, 1958 
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KIBRIS BĠZĠMDĠR  
(1958’de Yurtiçi mitingler  
sırasında gençliğin ağzından) 

 
Dünyanın tarihini yazan kimdir, unutma! 
Mazini hatırla Yunan, kendin ateşe atma, 
Sana seni tanıtan Türk’ün aslan Mehmet’i, 
Yaşıyor güçlenerek, yükseliyor, ölmedi! 
Mehmetçiğin kalbinde Türk Kıbrıs yeşeriyor, 
O’nun kahraman eli şimdi çiçek deriyor, 
Onlarla şehitlere çelenkler örülecek, 
O ellerle zalimler Ada’dan sürülecek, 
Yurtsever barışsever kahramanız her zaman, 
Taktırma süngümüzü, kulaklar duymaz aman, 
Yeşil cennet adamız başımızın tacıdır, 
O’nu sana terketmek bize eşsiz acıdır, 
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Fatih’in torunuyuz, evladı Ata’mızın, 
Canımız feda olsun uğruna adamızın, 
Şehit olursak eğer bulutlar kefenimiz, 
Sönmez Yeşil Adada nurla dolar tenimiz, 
“Kıbrıs bizimdir” diye gürlesin şanlı ordu, 
Allah Allah sesleri zafer vadediyordu, 
Çanakkale’de coşup zırhlıları deviren, 
İnönü’nde ters dönmüş bahtımızı çeviren, 
Sakarya, Dumlupınar, 9 Eylül ve İzmir! 
Ordumuz beklemekte yine böyle bir emir, 
Şanlı Kocatepe’den Eğe’yi gösteren el, 
Hedef Kıbrıs’tır diye, uzan bir daha yüksel, 
Kükresin aslanlarım, bulunmasın dayanan, 
Ölümüne atılma, akıllı ol ey Yunan! 
Sancağımız süslesin Lefkoşe semaların, 
Kıbrıs barış bulacak sayesinde canların. 
Kayseri, 1958 Temm18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yusuf Tatar, Şiir Defterimden sayfa 69 

 
 
 
 

 
 
BEKLEDĠĞĠM  HABER 

 
Yalnız sen süsledin hayalimi sen, 
Seviyorum işte olmaz da desen, 
Gülistandan çıkıp seherle esen, 
Rüzgârla bir haber gönder sevgilim. 
 
Kendimden geçerim seni andıkça, 
İnlerim rüyadan her uyandıkça, 
Hasret ateşiyle kalbim yandıkça, 
Doktorla bir haber gönder sevgilim. 
 
Endamına bakıp maşallah denir, 
Dünya güzelleri sana imrenir, 
Sevdamızı bilen şarkı dinlenir, 
Kumrularla haber gönder sevgilim. 
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Pek masumdur yüzün, gözlerin nurlu, 
Kalbin pek temizdir, başın onurlu, 
İçten bakışların pek de uğurlu, 
Onlarla bir haber gönder sevgilim. 
Kayseri,1959 
 
 
 

 
 
YILLARCA 

 
Sevdim seni çılgın gibi yıllarca, 
Kaçtın benden yılgın gibi yıllarca, 
Aşk ateşi hala kalpte sönmedi, 
Aldın beni kargın gibi yıllarca. 
 
Saçlarının ipek gibi telleri, 
Yanağında sanki cennet gülleri, 
Beni üzdün sevindirdin elleri, 
Hasta yattım salgın gibi yıllarca. 
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Bakışına yürüyşüne hayrandım, 
Vefasızsın ben vefalı yar sandım, 
Seni gördüm, seni sevdim ve andım, 
Şiir yazdım dalgın gibi yıllarca. 
Kayseri, 1959 
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ÖMRÜM GEÇĠYOR 

 
Cennet bahçesinde çiçek dermiştim, 
Bir mağrur güzele gönül vermiştim,  
Sevdayı tanıyıp aşka ermiştim, 
Vefa yoktur, ömrüm vah’la geçecek. 
 
Ne alı ne moru, ne de sarısı, 
Olmadı  atinin o tasarısı, 
Kavuşmadan gitti ömrün yarısı, 
Gayri pişman olup tuh’la geçecek, 
 
Bir hayal olacak bu tatlı hayat, 
Fani imiş aşk da ben gibi heyhat, 
Ne ruhum elemsiz, ne kalbim rahat, 
Bütün ömrüm böyle ah’la geçecek. 
Kayseri, 1959 
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VEDA ġĠĠRĠ 
(Liseyi bitirip Kayseri’den ayrılırken) 

 
Gözler şimdi nemli liseden ayrı, 
Yabancısı olduk okulun gayri, 
Gördü ah eden kalp şerri ve hayrı, 
Yüzümde çizgiler gösterir hüzün, 
Ayrılık ne kadar, ne kadar hazin. 
 
Sınıfta kimse yok, boştu sıralar, 
Şimdi dostlarla da uzak aralar, 
Dokunmayın zira kanar yaralar, 
Son teli de koptu, inledi sazın, 
Ayrılık ne kadar, ne kadar hazin. 
 
Bir güneş var idi ruhuma yakın, 
Bu ayrılık girdi araya bakın, 
Aziz arkadaşlar ayağa kalkın, 
Kalbim burda kaldı bir makber kazın 
Ayrılık ne kadar, ne kadar hazin. 
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Yaşardım ümitle ne çok severdim, 
O’na her şeyimi, kalbimi verdim, 
Salındı bahçede son defa gördüm, 
Gönül gel sen yine burada gezin, 
Ayrılık ne kadar, ne kadar hazin. 
 
Belki de elem yok bundan da derin, 
Sevmek ve sevilmek elbet de şirin, 
Vefasız aşkımın bu son şiirin, 
Ölürsem mezarım taşına yazın, 
Ayrılık ne kadar, ne kadar hazin. 
Kayseri, 1959 Temm 02 
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RÜYA 

 
Aşkıyla inlerken servi boylumun, 
Feryadımı duymaz, akar gözyaşım, 
Gülmeyen bahtımın kırıştırdığı, 
Yüzümü ıslatır, yakar gözyaşım. 
 
Bilmem ki sevgili pek vicdanlı mı? 
Mecnunun aşkı da bundan şanlı mı? 
Huzur bulamayan gönlüm canlı mı?, 
O yârin peşine takar gözyaşım. 
 
Güneş kararınca çıkar ateşim, 
Hep ayrıyım O’ndan, ben hasretkeşim, 
O’nunla hayalim, O’nunla düşüm, 
Nefesimden bile çıkar göşyaşım. 
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Gülünü arayan bülbül sesiyle, 
N’olursun sevgini bir kere söyle, 
Candan dilerim ki sürmez hep böyle, 
Birgün de akmaktan bıkar gözyaşım. 
 
Yeter artık gönlüm eleme kandı, 
Yataktan kan terle hemen uyandı, 
Yoğun bir sis ile çevrem kapandı, 
Şimdi de kalbime akar gözyaşım. 
Kayseri, 1959 

 
 

 
 
ÖZLEYĠġ 
(Çok erken kaybedilen anne için) 

 
Eğildim mezarın taşını öptüm, 
Hasret çok uzadı gel artık anne! 
Senin için kanlı gözyaşı döktüm, 
Hasret çok uzadı gel artık anne! 
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Kucağna atlayıp sarmak isterim, 
Özledin mi beni sormak isterim, 
Ya gel ya yanına varmak isterim,  
Hasret çok uzadı gel artık anne! 
 
Annesiz yaşamak beter ölümden, 
Elem duyuyorum kendi halimden, 
İşte bu cümlecik düşmez dilimden, 
Hasret çok uzadı gel artık anne! 
 
Var mı ki amansız bu felek gibi, 
Bundan gayri ömür bana ek gibi, 
Hayal ederim ki, bir melek gibi, 
Kanadını aç da gel artık  Anne! 
Kayseri, 1959 
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BĠR DE BÖYLESĠ 

 
Hayat ormanında kaybettim yolu, 
Sevdalı göz bana bakınmayacak, 
Garibim yüreğim kederle dolu, 
Bir hekimin eli dokunmayacak. 
 
Nereye azmetsem elem tuzağı, 
Ne yakını gördüm ne de uzağı, 
Karalar çıkarıp bir kez de ağı 
Ne yazık bedenim takınmayacak. 
 
Kinle, ihtirasla dolmuş cemiyet, 
Ne eski asalet, eski hamiyet, 
Tarihe karışmış her hüsnü niyet, 
Kitaplarda bile okunmayacak. 
 
Meskeni yıkılmış, çökmüş halimin, 
Artık emekleri boşa âlimin, 
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Daha kuvvetlenen eli zalimin, 
Düşene vurmaktan çekinmeyecek. 
 
Belki anlatırsın acı halini, 
İnlet garip sazım dertli telini,  
Benim hayalimin bahtsız gelini, 
Ellerine kına yakınmayacak. 
Yuva, 1959 Ekim11 

 
 
 
 
 

 
 
KALBĠM NEREDE? 

 
Hayalini gördüm ve hemen sordum, 
Sevgilim kaybolan kalbim nerede? 
Önünde el pençe divana durdum, 
Sevgilim kaybolan kalbim nerede? 
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Sen bahar çiçeği seherde açtın, 
Sabah rüzgârıyla elimden uçtun, 
Emanetim kaldı unutup kaçtın, 
Sevgilim kaybolan kalbim nerede? 
 
Gözlerin işveyle onu çalmıştı, 
Gönlüm hayaline öyle dalmıştı, 
Misafir değildi sende kalmıştı, 
Sevgilim kaybolan kalbim nerede? 
Yuva, 1959 Ekim 21 

 
 
 

 
 
SÜKÛN VE AġK 

 
Yine akşam oldu azdı kederim, 
Yüreğim yaralı ben ah ederim, 
Hasret, ümitsizlik oldu kaderim, 
Bir nurlu güneşe muhtacım şimdi. 
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Hicranla tutuştum daldım hayale, 
Bir vefasız için düştüm bu hale, 
Yârin dudağından aşktan nevale, 
Sevda şarabına muhtacım şimdi. 
 
Sabahlar geç olur hazin doğar gün, 
İsterim kaderin bana güldüğün, 
Görmeyi düşledim bir renkli düğün, 
Bir mutlu vuslata muhtacım şimdi. 
Yuva, 1959 Ekim18 

 
 
 
 

 
 
TATLI GECE 

 
Rüya ne mukaddesmiş, meğer ki kara bahtın, 
Yaşarttığı gözleri güldürür güller gibi, 
Gündüz yerin yoksa da gece yükselir tahtın, 
Arşa çıkar nurlanır seven gönüller gibi. 
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İlahidir bakışlar, gülüşler el sıkışlar, 
Bu gece hep bahar var, görünmez soğuk kışlar, 
Yürekler aşkla dolu, nasıl da baygın başlar, 
Sevdalı hecelerle öter bülbüller gibi. 

Mütevazı gönüller, bilmeyiz kibir nedir, 
Rüya bitmesin derken biten tatlı gecedir, 
Ay söner güneş doğar, hayat akıp geçedir 
Görünmez rüyadaki, uzaktır eller gibi. 
Yuva, 1959 Ekim 31 

 
 

 
 
MARMARĠS’E ÖZLEM (*) 
(Marmaris henüz üçbin nüfuslu  
bir kasaba iken, 1964-66 arasında, 
dağlarında jeolojik çalışma yapmıştım) 

 
Çamlarla donanmış dağları güzel, 
Buram buram kokan bağları güzel, 
Dört mevsim yaz olan çağları güzel, 
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Denizlerde balık, peteklerde bal, 
Gönül gel sen yine Marmaris’te kal. 

Havası güneşi hayat doludur, 
Buraya giden yol neşe yoludur, 
Burası Türk yurdu Anadolu’dur, 

Denizlerde balık, peteklerde bal, 
Gönül gel sen yine Marmaris’te kal. 

Sevişirken deniz aşıkı ayla, 
Her dert unutulur bu manzarayla, 
Değeri ölçülmez hiçbir parayla, 

Denizlerde balık, peteklerde bal, 
Gönül gel sen yine Marmaris’te kal. 

Mavi su, yeşil kır, renk renk çiçekler, 
Her biri ömrüne seneler ekler, 
Bu cennet köşesi seni de bekler, 

Denizlerde balık, peteklerde bal, 
Gönül gel sen yine Marmaris’te kal. 
Marmaris, 1965 Nisan 21 
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AġKIM (*) 

 
Güller kıskanır seni, 
Gülistane gelsen, 
Yıldızların gururu söner bir anda, 
Geceleri semaya görünsen, 
Oradan meleklere uçsan kanat takıp da, 
Daha da güzelleşmek ister melekler 
Sana bakıp da. 
Bendesin, 
Gitsen de uzaklara cisminle, 
Bendesin, 
Koynumda sakladığım resminle, 
Bendesin 
Bana hayat veren isminle. 
Dinlemem ruhumu mesteden müziği, 
Seyretmem mehtabı denizde, 
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Gecenin sessizliği ile örtmem, 
Sabah rüzgarıyla üşütmem kendimi delicessine, 
Seni duymasam, 
Seni görmesem, 
Seni bulmasam hep onlarda. 
Benim de sende bir şeyim var, 
O güzel gözlerinle 
Bağrımdan koparıp aldığın bir şey, 
Dilerim vermezsin kimselere, 
Sana ait olduğunu, 
Senin için çarptığını, 
Ve hep senin için çarpacağını 
Anlar da. 
Tuzla Piyade okulu, 1967  
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HASRET 
(Kıbrıs çıkarması amacıyla birliğimiz  
Ankara’danSilifke’ye inmiş ve 2 ay  
orada kalmıştı). 

 
Kışlalar boşaldı, 
Kim bilir ne zaman dolacak ? 
Savaşa gidenin sonu, 
Kimse bilmez ne olacak ! 
Dağlarda yaşıyoruz 
Toroslarda, Kıbrıs’a yakın, 
Seni seviyorum, ölsem bile 
Seveceğim, 
Unutma sakın. 
Karargâhımız çamlar arasında 
Çadırlardan kuruldu, 
Senden daha da uzaklaşınca gönlüm 
Hasret ateşiyle kavruldu. 
Yağmur vuruyor çadırımıza, hışırdayarak, 
Buna radyodan karışıyor 
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İçli bir şarkı sesi, 
Bazen bir rüzgâr esiyor ormanda 
Uğuldayarak, 
Bazen heyecanlı bir haber 
Canlandırıyor nefesi. 
Hala ilk bakışlarının  
Dinmeyen aşkıyla yanıyorum, 
Elbet biter bu ayrılık, 
Yakında kavuşuruz diye, 
Hala avunuyorum. 
Ela gözlerinde bir aşk kıvılcımı, 
Bir mutluluk parıltısı vardı, 
Burada senden uzakta, 
Hasretinden dünyam karardı. 
Yalnız düşününce insan 
Kutsal vatani hizmeti, 
Ancak anlıyor o zaman 
Ve o katlanılır yapıyor 
Yakıcı, derin  hasreti. 
Silifke 1967 Aralık 15  
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SARHOġUM (*) 

 
Yaratılmış en güzel gözlere bakarken sarhoşum, 
Sevdaların en karası ruhumu yakarken sarhoşum, 
Şarap yok, lâkin yârin dudaklarındaki meyden 
Dudaklarıma buse buse akarken sarhoşum. 
 
Bilinsin ki meftun oldum ak gerdanı benlime, 
Mutluluklar dolduruyor her nefesi gönlüme, 
Sarılırken ihtirasla şu kollarım kendine, 
Misk-ü amber misali kokarken sarhoşum. 
 
Ankara, 1968 Ocak 18 
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GÖZYAġLARI (*) 

 
Başkalaşıyorum seni andıkça, 
Zaten hep öyleyim ya… 
Varlığımı anlamıyor, 
İnsan olduğumu unutuyorum, 
Gözyaşlarından yaratılmış sanki 
Bütün vücudum; 
Hasretinle 
Aşkınla ısınan gözyaşları. 
Ağlıyorum sanma, 
Gözyaşlarımı kalbime akıtıyorum, 
Dökmüyorum yerlere, 
Çünkü her damlası 
Seninle dolu, 
Çünkü kalbimi onlarla avutuyorum  
Beklerken yolunu… 
Ankara, 1968 Nisan 10 
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DÜĞÜN HAYALĠ 

 
Rüzgâr vursa da ılık ılık, 
Hep erise karlar dağlarda, 
Sonra akıp gitse bu sular denizlere 
Çağlayarak… 
Buram buram kokan çiçeklerin 
Doğayı süslediği, 
Kuşların cıvıl cıvıl 
Şarkılar söylediği, 
Kuzuların yeşil çimenlerde  
Koşup oynaştığı günlerde 
Bir düğün şenliği kursak, 
Ben damatlık giymiş heyecanlı, 
Sen beyazlar içinde telli duvaklı, 
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Yürüsek kol kola ağır ağır, 
Sıra sıra konukların arasında… 
Kalplerimizi dolduran sevdamızın  
Büyüklüğünü göstersek herkese, 
Mutluluktan ağlayarak. 
Ankara,1968 Mayıs 20 

 
 
 

 
 
SEN DE 
(Evlilikten hemen bir ay sonra 
maden arama çalışmaları için  
Ankara’dan Siirt’e gitmek 
durumunda kalmıştım) 

 
Güneş batıyor şu an ufukta, 
Ben yalnızım, 
Ben hasretim sana, 
Ben üzgünüm sensiz, 
Ben gözleri yaşlıyım 
Şimdi burda. 
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Biliyorum, 
Yolumu gözlüyorsun hergün 
Sen de orda. 
Siirt, 1968 Eylül 16 

 
 

 
 
SĠĠRT’TE ANADOLU RÜYASI 

 
Yolları taşlı, topraklı 
Sinesinde asırlanmış dertler saklı, 
Yiğitleri işsiz, 
Güzelleri hala kara duvaklı 
Siirt’in. 
 
Geceleri  ışıksız, sessiz olur, 
Arabalar geçmez vızır vızır sokaklarından, 
Fabrika bacaları tütmez, 
Siirt’te, 
Bilirsiniz Tren düdüğü de ötmez… 
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Düşünürsünüz 
İçiniz burkulur. 
 
Bu ağır gece sessizliği 
Bazen garip çekirge ıslıkları, 
Bazen çocuk çığlıklarıyla bozulur; 
Fakat Her zaman insanın kalbine 
Güzel bir Siirt hülyası, 
Kalkınmış bir Anadolu rüyası 
Doldurur. 
1968, Siirt MTA Kampı 

 
 
 

 
 
UZAKTAKĠ SEVGĠLĠYE (*) 

 
Dünyanın güzeli çevreme dolsa, 
Gönlüm seni ister, her zaman seni. 
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Uğrunda benim ’çin ölüm de olsa, 
Gönlüm seni ister her zaman seni.  
 
Korkarım resmini tutup öpmeye, 
Sıcak gözyaşımla ıslanır diye, 
Cenneti etseler bana hediye, 
Gönlüm seni ister, her zaman seni. 
 
Atıldım gurbetin ben kafesine, 
Uzağım mutluluk, veren sesine, 
Susadım aşk dolu gül nefesine, 
Gönlüm seni ister, her zaman seni. 
 
Güzel gözlerine bakmak isterim, 
Narınla cismimi yakmak isterim, 
Ruh olup kalbine akmak isterim, 
Gönlüm seni ister, her zaman seni. 
 
Bilsen ki ben seni ne çok severim, 
Bana sensiz hayat ölümdür derim, 
Hayatım, meleğim, gül yüzlü perim, 
Gönlüm seni ister, her zaman seni. 
Gurbetten,1968 Eylül 26 
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NE OLUR ? 

 
Benim O’nsuz geçen tek günüm bile 
Hasretten upuzun bir sene olur, 
Yüreğimi çalan gözleri ile 
Sevdiğim cihanda birse ne olur! 
 
Dağlar işitiyor ah ile zâri, 
Ben hiç hayalimden silemem yâri, 
Ayrılık uzarsa dilerim bari 
Her gece rüyama girse ne olur! 
 
Bu acı günlere dayanmıyor can, 
Bağrımda ateş var gözlerimde kan, 
Gün batıp da akşam olduğu zaman 
Acı hasretimiz bitse ne olur! 
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Olmadan yüreğim hep pare pare, 
Kuş olup uçsam ki ben o diyâre 
Bu özlem bitse de kavuşsam yâre 
Gönlüm muradına erse ne olur! 
Siirt, 1968 Ekim 17 

 
 
 
 
  

 
 
DÖKÜLEN  DUTLAR (*) 
(Pazardan eve getirdiğim dutların  
bir kısmınnın ben yokken  
dökülmesi üzerine) 

 

Ağacında büyüyordu, 
Herkes onu yiyiyordu, 
Ne tatlıymış diyiyordu, 
Hani dutlar, hani dutlar?. 



Yusuf Tatar, Şiir Defterimden sayfa 97 

 
Çok severim taze dutu, 
Alırım ben kutu kutu, 
Nerededir o son kutu? 
Hani dutlar, hani dutlar?. 
 
Sıkılınca olur pekmez, 
Pekmezi yiyenler çökmez, 
Kimse dutu yere dökmez! 
Hani dutlar, hani dutlar?. 
 
Gövdesiyle saz oluyor, 
Yaprağıyla yaz oluyor, 
Meyvesiyle haz oluyor, 
Hani dutlar, hani dutlar?. 
 
Biz dut için neyi verdik! 
Kalanını yeyiverdik, 
Son sözümüz deyiverdik, 
Hani dutlar, hani dutlar?. 
Trabzon,1981 
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GÜLARA (*) 
(Gülara; Şanlıurfa’da 7 yaşında  

bir ilkokul delikanlısının ilk sevdası) 

 
Şanlıurfa’da ilkokuldayım, 
Yaşım yedi, adım Salih, 
Karşıma çıkardı seni 
Güzel talih: 

Gülara merhaba! 
Düşüniyem, düşiniyem, 
Ağrılar giriyi başıma, 
Bakmasınlar bu ufacık yaşıma, 
Seviyem işte. 

Okulda bir gün biye baktın, 
O gündür 
Yüreğim yanıyı. 
Heskesler şimdi senin de 
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Beni sevdiğini sanıyı, 
Ah……ah Gülara, 
Keşke sevsen de sansalar. 

Siye karadutum desem? 
Çok seviyem karadutu da, 
Sapından tutup tutup yutuyam, 
Seni de karadutların en tatlısı, 
İstersen kollarımda uyutuyam. 

Büyümek istiyem çabucak, 
Aney süt veriyi biye her gün. 
Gene de büyümezsem, 
Kaçarım senden köşe bucak. 

Gene düşüniyem, 
Diyem aşkımı söylüm mü? 
Ageyme danışıyam, 
Diyi söyle söyle. 
Okulda Salih, oyunda Salih, aşkta Salih, 
Dalga mı geçiyi o da benimle ne! 

Gülaram, 
Sen dünyaları değersin, 
Aman siye nazar değmesin, 
Bak üstümüzde herkesin gözü, 
Seni kelimelerle anlatam, 
En iyisi susam ve 
Burada bitirem sözü. 
Şanlıurfa, 1990 Temmuz 07 
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TORUNUM  UZAY’A 

 
Uzay’ım, canım torunum, 
Dünüm, bugünüm, yarınım, 
Çalışkan, edepli, aklı başında, 
Güzel şiirler yazıyor, 
Daha dokuz yaşında. 
Tertemizdir, sımsıcaktır yüreği, 
Büyük ailenin sevgilisi ve 
Tam da orta direği. 
Yüzü nurlu, gözleri zeka ışıklı, 
Aslanım maşallah bir de 
Yakışıklı mı yakışıklı. 
Sorumluluğun yaşam için önemini biliyor, 
Başarıları hepimize gerçekten 
Gurur ve ümit veriyor. 
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Hedefi hep başarılı, hep üretken olmaktır, 
Biliyorum, 
Ve O’na  
Sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu  
Uzuun bir ömür diliyorum. 
Bodrum-Ortakent, 2012 Haziran 20 

 
 
 

 
 
AġKA ĠNANMAK (*) 

 
Bir tanem, 
Bu sabah  
Gözlerinin nuruyla uyandım, 
Baktım yanımda,  
Bir cennet güzeli duruyor sandım. 
Senden önce 
Aşk nedir bilmez idim ben 
İnan ki, 
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Seni gördüm, seni sevdim, 
Sana tutuldum 
Ve şimdi  
Aşka inandım. 
İstanbul, 2014 Mart 27 

 
 

 
 
BAD-I SABA (*) 

 
Bad-ı saba dağıtmış saçlarını güzelim, 
Okşayıp düzeltmek istiyor onu öz elim, 
Nereye götürecekse kader bizleri, 
Her zaman 
Göz göze, 
Yürek yüreğe olup, 
Ve ele tutup, 
Birlikte gidelim. 
İstanbul, 2014 Mart 29 
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YILLAR VE AġK (*) 

 
Sevgilim, en güzel şiirlerimi senin için yazdım, 
Ruhum senin esirinken başka türlü yapamazdım, 
 
Sıcak duygular akıyorken kalbime gözlerinden, 
Beni hep böyle etkiledin yıllarca derinden, 
 
Durmadan yürüdü bu kulun, yürüyecek peşinde, 
Can buldu yüreğim, yanarken kor ateşinde, 
 
Bodrum, 2014 Temm 24 
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TANRI’YA MÜNACAAT 
 
(Devlet Bursu ile yükseköğrenim görmek üzere 1959 sonbaharında 
Avrupa’ya gitmiştim. Aşağıdaki şiir uzak diyarlardaki oğluna özlem duyan 
bir babanın, rahmetli babamın, özlemini yansıtmaktadır. Babam tarafından 
23 Ağustos 1960 günü yazılmış ve mektupla bana gönderilmişti. Şiiri aziz 
bir hatıra olarak  buraya aldım.) 

 
Ayrıldım Yusuf’’tan pek uzak düştüm, 
Esirge yavrumu elaman olsun! 
Oturdum ricaya ellerim açtım, 
Kabul et duamı Hak aman olsun. 
 
Bismillah deyiben yürüdü burdan, 
Kılavuzu olsun Yüce Yaradan, 
Soğuktan, sıcaktan, yağmurdan kardan, 
Esirge yavrumu elaman olsun. 
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Bir sabah ayrıldı bülbül güllerden, 
Methiyeler düşmez burda dillerden, 
Karadan, denizden, uzak yollardan, 
Hıfzeyle yavrumu elaman olsun. 
 
Ümmeti Muhammed cümle seraser, 
Yavrularım daim olsun beraber, 
Eylegil sıhhatte her an berkarar, 
Mesut et cümlesin Hak aman olsun. 
 
Gurbette, vatanda, dahi her yerde, 
Aman Ulu Tanrım sen koyma darda, 
Yabancı ülkede o garip elde, 
Mesrur et yavrumu Hak aman olsun. 
 
Birgün olup mezun olsa oradan, 
Yüce dağlar kalkmış olur aradan, 
Niyazım bu, kavuştursun Yaradan, 
Şad eyle yavrumu Hak aman olsun. 
 
Ayrılık kolay mı dayanmaz peder, 
Duam budur Allah vermesin keder, 
Her biri bir yerde dört-beş birader 
Birleştir vatana Hak aman olsun. 
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Ulu Tanrı gösterirse gözüme, 
Kurban kesem ayağının tozuna, 
Bir daha baksaydım ela gözüne, 
Kavuştur yavrumu Hak aman olsun. 
Süleyman Tatar, Gürün, 1960 Ağust 23 
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NOTLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


