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SANADIR
     
Halit Yıldırım

Dinlediğin şarkıda yalnız seni anlattım
Sitemler talihime, tatlı diller sanadır
Kederi, ıstırabı kendi içime attım
Çalılar, harlar bana, gonca güller sanadır
 
Bu acı hasretinle kavgam hala sürse de
Çekilmez çileleri felek reva görse de
Seni böyle özlemek yüreğimi yorsa da
Karakışlar hep bana, mutlu yıllar sanadır
 
Ben kendimi vurmuşum karanlık köşelere
Kapatmışım gönlümü yalancı neşelere
Gözyaşlarım doluyor tükenen şişelere
Kuruyan çöller bana, gözde seller sanadır
 
Yokluğun yüreğimde bir girdap gibi döner
Gözlerimdeki yangın avuçlarımda söner
Hayat denen kumarda talihim beni yener
Hüsranlar, matlar bana, çıkan fallar sanadır
 
Donmuş kalmış ellerim vuslatın duasında
Hep kâbuslar oynuyor mutluluk rüyasında
Yürüsün karanlıklar ruhumun semasında
Issız çıkmazlar bana, ışık yollar sanadır
 
Ağlatır belki seni bu şarkıda sözlerim
Makam nihavent iken hüzzam çalan sazlarım
Bil ki sensiz her gece ben de ağlar, sızlarım
Kara matemler bana, aklar, allar sanadır

AL MEKTUP     

Mustafa Doğan
 
Kaldır kutlu başını rüzgârın nazlı gülü
Özgürlüğüme tuğra varlığıma ülküsün
Üstüne titrediğim has bahçenin bülbülü
Muhabbet sevdasıyla bestelenmiş türküsün
 
Yıkanıp sabahında binlerce yıllık düşün
Şanla süzül gönderde kandan kırmızı Burak
Semanın gerdanında parıldarken gülüşün
Üstünde ölmek bile en şerefli iştiyak
 
Muhabbetini bilen hudut çizemez sana
Okyanuslar misali suretinin deseni
Çehrendeki tebessüm Hızır olsun tasana
Bil ki! Kumaşın değil mübarek kılan seni
 
Aşkla ıslansın dudak, öperken seni alın
Yıldızına yıldızlar gıpta ederek baksın
Kamaştırsın gözleri renklerin şahı “al”ın
Hilalin yıldız aşkı sonsuzluklara aksın
 
Etrafında dönüyor dört mevsim yedi bölge
Hürriyet pınarının abıı hayatı sensin
Otağların burcusun arşın altına gölge
Yoldaş ol bulutlara yerin üstü şenlensin
 
Cem edip cümle canı sınırların içinde
Ayırıp kayırmadan aynı safta topladın
Şehadet boyası var o kırmızı saçında
Ölümüne sevdayla yürekleri kapladın
 
Al mücella göğsüne ak ipekli şal takın
Göğü delen görkemin nihayetsiz çağrıdır
Sakın çehreni “çatma” kutlu yarınlar yakın
Bu dilsiz topraklar ki; şühedanın bağrıdır
 
Sensin; vatan sağ olsun derken dayanağımız
Sensin; gözyaşlarının en namahrem lehçesi
Sensin; kor menzillerde huzur barınağımız
Sensin; musallaların cennet kokan bahçesi
 
Ey ümmetin duldası ey mukaddes hediye!
Seyrine safa durup ömür boyu bakayım
Kelimeler şanına selam versinler diye 
Seni yazan harflere bırak yıldız takayım…


