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 “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım”                                                                          
     Dr. Halil Atılgan

“Beni merak edip şüphe duyanlar 
Kendi bilmezlerin telaşıyım ben 
Aslım Horasan’dan toprağım Afşin 
Elbistan düzünün bir taşıyım ben 

Bir gün âşıkların kara gününde 
Ah çekip dolaştım sevda yönünde 
Kuran’da okudum mürşit önünde 
Saz çalıp söyleyen Bektaşî’yim ben 

Mahzunî Şerif ’im yaş oldu elli 
Dolaştım elinde beş altı telli 
Ne küstüğüm belli ne neşem belli 
Bunca âşıkların bir hoşuyum ben”
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Badı Saba Selâm Söylen O Yâre 
ve Aman Dünya Ne Darımış,

Bebeğin Beşiği Çamdan

“İşte gidiyorum çeşmi siyahım 
Önümüze dağlar sıralansa da 
Sermayem derdimdir servetim ahım 
Karardıkça bahtım karalansa da

Haydi dolaşalım yüce dağlarda 
Dost beni bıraktı ah ile zarda 
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da 
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Bağladım canımı zülfün teline 
Sen beni bıraktın elin diline
Güldün Mahzunî’nin garip hâline 
Mervan’ın elinde parelense de” 
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İstemem 
Dünyada Süsü Ziyneti 

“Sana hasret sana hayran gönlümüz 
Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin 
Bu gemi bu Karadeniz 
Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin 

Kara peçe yakışmıyor kullara 
Kurban olam şu gittiğin yollara 
Hele uyan bir bak bizim hallara 
Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin 

Bulutlar terinden dağlar kokundan 
Sarhoştur Mahzunî senin kokundan 
Bir daha gel gel ha Samsun’dan 
Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin” 

“Yine bahar geldi nedir yaradan 
Bilmem neden yaprak açmaz güller oy
Karlı dağlar kalkmadıkça aradan 
Korkarım ki dosta ermez yollar oy 

Ne dağı var ne ormanı çınarı 
Ne bağı var ne bostanı pınarı 
Kimse bilmez gizli gizli yananı 
Ah derdini dökemeyen diller oy 

Kimi murat almış gezer salınır 
Kimi yaralanmış bağrı delinir 
Bir gün şu dünyadan adım silinir  
Hani bizim Mahzunî’miz derler oy” 

Âşık Mahzunî Şerif. Yaşamı - Dün-
ya Görüşü - Şiirleri
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“Yüzünü sevdiğim gül yüzlü döndü 
Sen gülünü kime sundun evvela 
Kirpiklerin can almaya kasteder 
Kele n’olur uçlarını iğele 

Sizde ne derler de güzel sevene 
Kaşların benzettim gümüş çövene 
Yapalağı yaralatman doğana 
Şahin gelir pençe vurup avala 

Cırnağını yedin mi bu çayanın 
Bak ağzına tavus kuşu sevenin 
Sahibi olamaz o sen mayanın 
Teslim etme dost kendini oyala 

Leyla’nın bekçisi mecnun ben oldum-
Gark oldu gemim de deryaya daldım 
Esef etme kömür gözlüm ben geldim 
Sen ağlama yak kınanı ağ ele 

Aslım Reyhanlı da gurbette yârim 
Sevdiğim yoluna veririm serim 
Vuslat bu güneymiş Mevlâ’mız kerim 
Teslim olma bu davayı oyala 

Zarbını yedin mi bozdan sayanın 
Sahibi olaman sen bu mayanın 
Bak ağzına tavus kuşu sevenin 
Yağar yağmur püsem püsem cığala

Öksüz Ali’m avluğunda avında 
Kahpe düşman gaybetinde govunda 
Sultan Kırşehrin Mucur elinde 
Yeni buldum bir gözleri Göğala”




Ahmet Yıldırımtepe

Mısralarda G zl  Adım


