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Orhan Şaik GÖKYAY 

Vehbi ŞAİK 

Kenan ERDOĞAN 

Nail TAN 

Seyfettin KARAMIZRAK 

Fahri HOŞAB 

Mustafa Onur ELİFBAŞ 

Kadir ALTUN 

Ilgar İMAMVERDİYEV 

Ahmet ÖZDEMİR 

İslam SADIG 

Ejder OKUMUŞ 

Aysen AKDEMİR 

Mehmet BAŞ 

Halit YILDIRIM 

Nuri PEKSÖZ 

Cahit CAN 

Mustafa AYVALI 

Erol BUYUNDURUK  

İbrahim KOCAMAN 

Tayyib ATMACA 

Hüseyin Kerim ECE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞAİRLER ÖLÜNCE KIYMETE BİNER 

 

  Şairler dünyanın ağır işinde dağları delmeye 

Ferhat olurlar yarları aşarak yara yürürler doğru bir 

söz için dara yürürler hakkı tutup kaldırmanın aşkıyla 

korkuların üzerine yürürler sabır dergâhına postunu 

serip gözün yumup uzakları görürler. 

 

Şairler boş hayal peşine düşüp şaşkın şaşkın 

vadilerde gezmezler düşmezler peşine ham kelimenin 

sözün kapçığından petek örmezler burnunun dikini 

tarif etmezler sağa sola bıyığını burarak külhanbeyi 

gibi naralar atıp piyasayı birbirine katmazlar! 

 

Şairler şiiri sevgili gibi kendinden kıskanır 

teşhir eylemez gerekmediğinde sözü söylemez hevânın 

peşinde gönül eylemez geleceğin derdi ile dertlenir 

kendine zor söyler kendi derdini dilinde tartarak 

meydana sürer koç Köroğlu gibi sözün merdini. 

 

Şairler kellesi koltukta gezer ama ensesine 

şaplak vurdurmaz mevkilerin makamların peşinde 

takla atanlardan uzak dururlar aç açıkta kalırlar da 

kimseye boynunu bükerek için dökmezler şol makama 

avuçların açarak gönül göklerinden ışık sağarlar. 

 

Şairler gök kubbe altında gezen insana seslenir 

duyan az olur gözleri açıkken düş görenlerin sağır 

kulağına davul çalmazlar edebiyat tarlasına her sabah 

bir söz dikmek için binlerce sözden koyar sadağına şah 

sözlerini diker geçer gönül topraklarına. 

 

Şairler kimsesiz bir meyyit gibi teneşirden 

kalkıp mezara yürür tabutuna bayrak yolda sarılır 

tekbirlerle yürür gençler peşinde arkasından 

methiyeler dizilir şiirleri gür seslerle okunur okullara 

isimleri verilir adlarına yarışmalar yapılır anılırlar 

mezarları başında yaslanırlar sonra hece taşına 

özçekim yaparlar paylaşmak için. 
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