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KARA BEYİTLER 
 

 

 

Toprağın damarına ben vurdukça kazmayı 

Toprak şiar edindi, alna hicran yazmayı 

 

Can kırığı yüreğim, biri gelsin yoklasın 

Kızımın saçlarını şimdi kimler koklasın 

 

Elim ayağım bana bilmem neden uzaktır 

Eşkıya masum ondan, kara kömürden aktır 

 

Ey efendiler neydi, tatlı canın yongası 

Görmez ki ayağınız, fukara prangası 

 

Bakmayın yüz karama, yıkarım geçer gider 

Yüz karası çıkmayan o huzurda ne eder 

 

Kömür fakirin aşı, Som altındı Soma’da  

Umutlar zayi bugün, hayallerim komada 

 

Yeri geldi karadan yedi rengi yarattık 

Dehlizlerin içinde, ölümüne zar attık 

 

Bir kere yanar kömür,  feri elbet yatışır 

Közü sönse yürek bu küllerinden tutuşur 

 

Ben bir taze mezarın testiyim toprağında 

Gözü var bu hazanın,  güllerin yaprağında 

 

Ben oğlumun kızımın gamzesinin dülgeri 

O yitik nakışları o bakışta bul geri 

 
Kıyamet koptu sanki bir ben kaldım, ben sağım 

Düşlerin kırığından yekûn idi kursağım 

 

Bu damar dert damarı, arzın acı damarı 

Vur küreği oynansın, hayatının kumarı 

 

Ölüm pamuk ipliği, hicran desen çok ağır 

Biçare dehlizlerde ya kör idik ya sağır 

 

Kim öpsün o dudağı, kim taksın bu yüzüğü 

Seveni ayırmakmış, yer altının tüzüğü 

 

Ben bir yanık türküyüm, bir ağıdım bir ezgi 

Bak notası barizdir, alnımdaki her çizgi 

 

 

 

İbrahim ŞAŞMA 

 

 

Nazlı olsun gül kızım, ne isterse he deyin 

Bakkala borçlarımı baretimle ödeyin  

 

Bu arsız ayrık otu,  köklerinden çekilsin 

Başucuna kabrimin, Hüsn-ü Yusuf ekilsin  

 

Oysa Leyla’ydı bende, Aslı idi Mihri’ydi 

Kömür garip ömrümün en nazenin mührüydü 

 

Devir değişti artık, kandan hâsıl dokusu 

Yansın şimdi sobalar, kokusu et kokusu 

 

İçtiğim son sigara, dehlize dolan duman 

Kırık köstekli saatim, kayıp bendeki zaman 

 

Tespih tanesi gibi dağıldık imameyle 

Ey Rabbim büyüksün sen, kalanı tamam eyle 

 

Toprağa gömülmeye çıkarıldım topraktan 

Acının sesi bilmem nasıl gelir uzaktan 

 

Fenerim ayın şavkı,  o nurda ben avundum 

Maden-i bir sevdayı yandım yine savundum 

 

Ben Soma’dan gelirim, Karadon’dan Gelik’ten 

Sırtımda dağla düştüm, nokta kadar delikten 

 
Öz yurdumda değirmen, değirmenin çarkıydım 

Ben bileğin gücüydüm, kudretin tek farkıydım 

 

Anlamadım para ne, bilmem kime yarıyor 

Yer altı tanrısına, beyler kurban arıyor 

 

Düşlerimde bir çocuk şairdir kafa tutar 

Düşerse kalem elden, güneş o zaman batar 

 

Kara tren bekliyor, yüklendim katar katar 

Dayasan kulağına her taşta yürek atar 

 

Kara tren bekliyor, yüklendim katar katar 

Dayasan kulağına her taşta yürek atar   
 


