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BADE DEĞİL KAHVE İÇTİM SÖYLEDİM 
 

  

Aha mola verdim kendi kendime, kabala 

almadım dünya yükünü, onu düşün bunu düşün sonu 

yok, herkes birbirine madik atarmış, o onu bu şunu şo 

şunu demiş, demokrasi amerikan pilavı, hoşaf İngiltere 

olsa da yemem, gözüm gönlüm açılalı çok oldu, 

geçtim arabeskten hafif müzikten, bir türkünün 

kulağına eğildim, sesimi içime açtım söyledim. 

 

Hececiler saysın parmaklarını, serbestçiler yesin 

tırnaklarını, kafiyeler ayaklara dökülsün, ortaya 

serilsin imge bohçası, dillerine ne gelirse kâğıda, ya da 

klavyeden beyaz ekrana, içini dışına döküp yazanlar, 

anlayana aşk olsuna okusun, sonrasında efendime 

söyleyim, aynalar sırtını yüze çevirsin, taydaşlarım 

görsün kar saçlarını, sözü hesaplayıp biçtim söyledim. 

 

Ey şair yazdığın nedir diyene, nedircik çorbası 

nasıl yapılır, desem tarifini veren olur mu, o zaman ne 

diye hediğe buğday, kediye aslanın yavrusu deyim, 

yeryüzünde böbürlenip gezene, topukları ile mıh 

çakanlara, boynumu bükerek dayı diyerek, ayılara 

hakaret mi edeyim, siz söyleyin aklınızdan geçeni, 

bade değil kahve içtim söyledim. 

 

Şair de parçalı bulutlu olur, ne zaman nerede 

gürleyip geçer, ne zaman sağılır gönül bağına, bazen 

kendi yağmuruyla ıslanır, bazen ahir dağlarına 

puslanır, sine bilip bir kayaya yaslanır, acıkınca yar 

düşüyle beslenir, göğündeki turnalara seslenir, sesinin 

yankısı kendine döner, söz dilime geldi seçtim 

söyledim. 

 

Her şair abdaldır kendine göre, zurnayı kaptı mı 

peşrevsiz çalar, artık bahtınıza ne çalar söyler, hoşa 

gitmese de ağalar beyler, bu sayıda dilimizden 

dökülen, belki size göre sıradan şeyler, pencereme 

kondu ilham kuşları, ben de içeriye buyur eyledim, 

araya boş yere virgül koymadım, böyle doğdu bu 

yanaşık heceler, ağzıma ne geldi açtım söyledim. 
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