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GÜL DAĞLARI’NDAN* 

 
 

 

ALEV GİTSE KÖZ GELİR 

 

İçimizden mavi sular aktıkça 

Gönlümüzden bahar gitse yaz gelir 

Sevda yüklü ahu gözler baktıkça 

Üstümüzden alev gitse köz gelir. 

 

Kaş eğilir gözlerinin suçundan 

Bir ipekli sevda sunan saçından 

Yanıp sönen yüreğimin içinden 

Şardağı’nın karı gitse buz gelir. 

 

Ruhumuzda sabah yeli estikçe 

Sevdaları ıslak ıslak astıkça 

Sitemlenip yalancıktan küstükçe 

Bakışlardan mana gitse öz gelir 

 

Aşkı unut, kitap oku, sev ilim 

Gel başımdan bu sevdayı sav gülüm 

Yıllar geçip yaşlandıkça sevgilim 

Yüzlerinden çizgi gitse iz gelir. 

 

Seyit Ahmet hatıralar üstüne 

Gül olmazsa çiçek verir dostuna 

Gönül denen padişahın postuna 

Kim otursa iki cihan vız gelir. 

 

KUL OLANI SEVMEZSİN 

 

Bir oduna gönül vermiş diyorlar 

Yanıp yanıp kül olanı sevmezsin 

“Hısım” diye divan durmuş diyorlar 

Niye gülüm kul olanı sevmezsin. 

 

İnsanoğlu zevkten ölür yastan da 

Dertli gönlüm bil ki senin hastan da 

Bir kötüye döşek olmak isten de 

Halılardan yol olanı sevmezsin. 

 

Anlıyorum yar diyeni azarlan 

Ben yanmışım ağlıyorsan huzurlan 

Gül yanaklım bir zulmüme hazırlan 

Damlaları sel olanı sevmezsin. 

 

Bir billuri bir damlaya dağladım 

Hasret hasret sana sevda sağladım 

Boş yere mi ben gönlümü bağladım 

Sanırdım ki el olanı sevmezsin. 

 

 

Seyit Ahmet KUTUZMAN 

 

 

 

 

Yapma derim gidiyorsun doğruna 

Dur belayı çekeceksin bağrına 

Bir ömrümü feda edip uğruna 

Mağrur başı del’olanı sevmezsin. 

 

Yürü gülüm aşka böyle başlanır 

Kim çekerse bana döner yaşlanır 

Sanki Roma putlarından hoşlanır 

İki büklüm bel’olanı sevmezsin. 

 

Dönsün dursun Seyit Ahmet iş için 

Bir karanlık ruh olacak baş için 

Kahverengi gözlerdeki yaş için 

İpek örüp tül olanı sevmezsin. 

 

İÇE DUR HELE 

 

Ben vahşi kuşlara gönül kaptırdım 

Uça dur güzelim uça dur hele 

Sen benim kalbime kanlı umutlar 

Saça dur güzelim saça dur hele. 

 

Her ne çekti isem özetliyorum 

Şu tutsak gönlümü azatlıyorum 

Avı tepesinde gözetliyorum 

Kaça dur güzelim kaça dur hele. 

 

Vazgeçtim demedim aldan beyazdan 

Haberin olmadı közden ayazdan 

Baharın içinden ve bir de yazdan 

Geçe dur güzelim geçe dur hele. 

 

Şahinim her kuşa bildireceğim 

Cansız serçe gibi kaldıracağım 

Ben aşk kokusuna saldıracağım 

Saça dur güzelim saça dur hele. 

 

Kırılma güzelim erkeğim işte 

Yüreğim kebaptır kebabım şişte 

Seydahmet peşinde kervansız düşte 

Göçe dur güzelim göçe dur hele. 

 

 

*Hazırlayan, Arif Bilgin, Göçer Ofset, Elbistan 2002. 

 

 


