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 Faruk Naf z Çamlıbel’ n Ş rler nde Memleket Kokusu                 

Recep Şen

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

“Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...” 

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Sanat

“Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, 
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!”  

“Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, 
 İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.” 

“Sen kubbesinde ince bir mozayik arar da 
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,” 

“Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, 
 Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…” 
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“Sen raksına dalarken için titrer derinden 
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin,”

“Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.”  

“Fırtınayı andıran orkestra sesleri 
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,” 

“Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 
Bizde geçer en hazin bir musiki yerine!” 

“Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,” 

“Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun 
 Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…” 

“Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
 Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.” 

“Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!” 

Genç 
Kalemler 

Hıyâbân Rübâb
Şehbâl Peyâm-ı Edebî 

Kehkeşan
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“milli edebiyat cereyanı”

O zaman başından aşkındı derdi, 
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi!
…
Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,    
Tarihe karıştı eski sevdalar:    
Beyhude seslenir, beyhude çağlar    
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi!..

El gibi dolaşma Anadolu’nda,
Arkadaş, yurdunu içinden tanı:
Dinle bir yosmayı pınar yolunda,
Dinle bir yaylada garip çobanı. 

İçinden tanırım ben o elleri,
Onlar ki zahirde viran olurlar,
Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Aşanlar şi’rine hayran olurlar.

Kaynakça:

Han Duvarları-Toplu Şiir-
ler,

“Beş Hececiler”


