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GARDİYAN* 
Cemal SAFİ 

 
   

  

Kader kurbanına mağrur bakışın  

Esaretten beter kor be gardiyan 

Taşyürek denince şöyle bir düşün 

Önünde saygıyla dur be gardiyan 

 

Söyle gasbı mı var cinayeti mi 

Neden engellersin ziyaretimi 

Kime arz edeyim şikâyetimi 

Adalet nerede var be gardiyan 

 

Dostun kelamını sıradan sanma  

Henüz çözülmedi öyle muamma  

Bu milletten şair çok çıkar amma  

Hayati gibisi zor be gardiyan...  

 

Bir kez düşmeye gör aşkın narına  

Yanardağlar volkan kusar bağrına 

Kerem nasıl yanar Aslı uğruna 

Sen bir de Vasfi’ye sor be gardiyan 

 

Şayet meraklıysan bülbül diline  

Dokunman kâfidir gönül teline  

Yeter ki üstadın mahir eline  

Bir kâğıt, bir kalem, ver be gardiyan  

 

Yaşlı gözlerimde hasret tütmede  

Kimi esirgesem elden gitmede  

Tek ona saygıda kusur etme de  

Cemal’i çarmıha ger be gardiyan!...  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hayati Vasfi rahmetli dostum çok 

sevdiğim iyi bir şair iyi bir insandı. Bin dönümün 

üzerinde sulak arazisi vardı ilk alabalık 

yetiştirmeyi yapan arkadaşımızdı hastalık geldi 

alabalıklar telef oldu aşk her şeyi alıp götürdü 

kara sevda beni de götürdüğü gibi. 

Bir gün iki arkadaş yanına geliyor onları 

da tam tanımıyor, onlar “sen şairsin etrafın 

geniştir Farabi caddesinde bir lokanta açalım 

beraber yer içeriz hem de bu işleri çekip 

çevirirsin” diyorlar. Adamlar art niyetli, Hayati 

onların bu niyetini sezemiyor. Bu arada Hayati 

Vasfi’ye devamlı çek yazdırıyorlar. Bizimki de 

anlamıyor, şairin ticarete aklı ermez. Lokantada 

çok pahalıya mal olan bir lokanta bütün duvarları 

meşe ahşaptı. Lokanta tam bitmek üzereyken 

duydum ki Hayati Vasfi cezaevine girmiş. Ne işi 

var Hayati’nin cezaevinde bir yanlış yapmaz ki 

ceza evine girsin dedim. “Karşılıksız çekler 

yüzünden cezaevine girmiş” dediler.  

Ziyaretine gittim, soyadım tutmadığından 

görüştürmediler. Yalvardım yakardım görüştür-

mediler ben geldim o duygu ile rahmetliye layık 

Gardiyan şiirini yazdım yolladım meğer 

cezaevinde mektubu okurlarmış önce gardiyanlar 

okumuş sonra müdürü götürmüşler müdür 

okumuş “yahu büyük adammış niye 

söylemediniz konuşturmadınız ki..” demiş. 

Hastalanmış, revire almışlar. İki ay revirde kaldı, 

orada rahat etti. Hayati Vasfi, Gardiyan şiiri için 

bana teşekkür etti. “Allah razı olsun bu şiiri 

yazdığın için” dedi. Çok güzel adamdı.  

Minibüsle büyük postaneye gelmiş 

Ulustaki postaneye. Oradan jeton almış 

Demetevler bilmem neresinde postanenin önünde 

jeton satacakta da geçimini sağlayacak adam. 

Ramazan günü oruçlu mübarek hava sıcak aynı 

zamanda. Ben Akçay’dayım haberim olmadı 

kalp krizi geçiyor 1990 da çok da iyi bir şairdi 

Gardiyan şiirini onun için yazdım 1986 yılında.  

Allah rahmet etsin nur içinde yatsın. 

 

 

 
*Gül Demirbilek Hanımefendi ricamızı kırmadı 

Cemal Safi ile Gardiyan şiirinin nasıl yazıldığı üzerine 

sohbet etti. Bu yazı o sohbetin çözümlemesidir. Gül 

Demirbilek Hanımefendiye teşekkür, Cemal ağabey’e 

sağlıklı ömürler diliyoruz.  

 

 


