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SEVDA NEYMİŞ / GİT BURADAN 

 
Abidin GÜNEYLİ 

 

 

Sevene sevdanın adını sorma 

Bir kez şair sev de gör sevda neymiş 

Şairi sevmenin tadını sorma 

Mecnun’a sırrını sor sevda neymiş. 

 

Sevgi onda bitmez uzun süreçtir 

Dizleri yorulur beyni hep dinçtir 

Yaşı yüz olsa da gönlü hep gençtir 

Bir şairi sev de gör sevda neymiş. 

 

Sevgi yüce dağdan çığ gibi kopar 

Bir yudum sevgiyi dağ gibi yapar 

Girersen gönlüne hep sana tapar 

Bir şairi sev de gör sevda neymiş. 

 

Gelip başköşeye geçer kurulur  

Dünyanın her derdi ondan sorulur 

Vurgundur yüreği çabuk yorulur 

Bir şairi sev de gör sevda neymiş. 

 

Yıllar geçse dedikleri duyulur   

On dakika sohbet eden bayılır 

Yine bir tahtası eksik sayılır 

Bir şairi sev de gör sevda neymiş. 

 
 

GİT BURADAN 
 

Hedef değil sadece bir durağım 

Otobüsün geldi bin git buradan 

Kartal kayasından daha ırağım 

Otobüsün geldi bin git buradan. 

 

Yangını çıkardın bir türlü sönmez 

Arkandan koşsa da bir türlü dönmez 

Dost, dost dediklerin aşk nedir bilmez 

Otobüsün geldi bin git buradan. 

 

Dönüşü olmayan bir bilet alsan 

Giderken son defa burada kalsan 

Kaderine isyan etmeyen kulsan 

Otobüsün geldi bin git buradan. 

 

 

BAYRAKTAR SAFİTÜRK 
 

 

Mehmet GÖZÜKARA 

 

Vurulan Muhammet vurulan Fatih  

İnci gibi yakut gibi Safitürk  

Kalleşliğin sınırları muhaldir  

Nerde başlar nerde biter kim bilir  

Allah Rahman Allah Rahim Allah Bir  

  

On Kasım’da kar kapıyı kapattı  

Yeniden söylendi Türkmen türküsü  

Mardin’in şen değil artık kapısı  

Yürekleri parçalayan ses gelir  

Allah Baki Allah Adil Allah bir  

  

Vatan yapan “kan”dır taşı toprağı  

Can ile ödenir ondan bedeli  

Gökte dalgalanan inmez yerlere  

Bunu o gün bu gün haçlı da bilir  

Allah Vekil Allah Hakem Allah bir  

  

Ağıt değil benim sana yaktığım  

Senin komşun belli benim ki değil  

Ondan sana baygın baygın baktığım  

Er olanlar erce diye sevilir  

Allah Malik Allah Kebir Allah bir  

  

Sakarya da doğdu Derik’de aktı  

Ciğerpare iki yetim bıraktı  

Yüreklerde çiçek açtı acılar  

Cennet olur Şühedaya dar kabir  

Allah Metin Allah Kadir Allah bir  

  

Safitürk darasız bir değer taşır  

Yıldızlar her gece yere yaklaşır  

Asil soylu Gözükara Türk adım  

Hak olanın yönü hakka çevrilir  

Allah Azim Allah Gaffar Allah bir  

 


