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TEZATLAR DESTANI 
 

Âşık HUZURÎ 
 
Yeni bir destanı icad eyledim 
Dinleyin ahbaba yadigârım var 
Mahzun gönülleri etmek için şâd 
Ağlarım sızların ah-u zârım var 
 
Yüz bin deve gelir-gider katarım 
Nerde akşam olur orda yatarım 
Her ne ister isem alır satarım 
Kimse karışamaz ihtiyarım var 
 
Ben icad eyledim havayî yolu 
Yazda ferahlarım sağ ile solu 
Kırk mağazam var rüzgârla dolu 
Kafdağı ardında bitpazarım var 
 
Görmediğim şeyi aslâ sezemem 
Korku bilmem hiç yalınız gezemem 
İcap etse kendi adım yazaman 
Kâtiplikte gayet iştiharım var 
 
Gözüm ışıklıdır güne dayanmaz 
Aklım çoktur amma kimse beğenmez 
Asılmağa gitsem sicim inanmaz 
Böyle yüz bin ahbab yüz bin yârim var 
 
İbadet eylerim namazı kılmam 
Temizlik severim lekemi silmem 
Ömrümde zararsız günümü bilmem 
Her senede yüz milyonluk kârım var 
 
Düştüğüm yok hiçbir düşman kastine 
Kaçsam kimse geçiremez destine 
Kuvvetliyim keçe kilim üstüne 
Yaya yürümeğe iktidarım var 
 
Sözüm lezzetlidir hatırlar yıkmaz 
Yalan da söylesem dinleyen bıkmaz 
Uykuda kötü söz ağzımdan çıkmaz 
Büyük küçük tanır namus ârım var 
 

 
Parasız kalanlar bana el verir 
Çok köprülü sular geçsem yol verir 
Evvel param alır sonra mal verir 
Her tüccar yanında itibarım var 
 
Cömertlikte yoktur misl-ü menendüm 
Herkes kesesinde yesin efendim 
Yalınız yatmaktan bezdim usandım 
Odamda yüz güzel Gülizârım var 
 
Her kim saz çalarsa âşık bilirim 
Dilsiz adamları sâdık bilirim 
Herkesten kendimi fâik bilirim 
Kibrim yok amma az vakarım var 
 
Sarhoş olup meyhanede susmalı 
Bir iyilik gördüğünde küsmeli 
Adam öldürenin tüyün kesmeli 
Böyle akla yakın çok kararım var 
 
Göze ilâç verdim yaşı akmadı 
Az açıldı amma doğru bakmadı 
Yüz hastaya baktım biri kalmadı 
Doktorlukta büyük iftiharım var 
 
Sorman arkadaşlar benim kederim 
Tâ ezelden tersinedir kaderim 
Hânemiz fevkinde durur pederim 
Biraz hasretliyim intizarım var 
 
Lâzım olan şeye zihnim yormadım 
Kendi hânem yolun bile sormadım 
Adın işitmedim kendin görmedim 
Gönlüm eğler birkaç kafadarım var 
 
Haklı haksız bir söz altında kalmam 
Hırsızlıkta etsem açıkta kalmam 
Aldığımı vermem verdiğim almam 
Yeni alış-veriş intişarım var 

 
Huzurî sözlerin halli muhaldir 
Mânasın anlayan ehl-i kemaldir 
Ben de bilmem ne devlettir ne maldır 
Bitmez hesap olmaz bunca varım var. 
   
 


