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Abdulhalik BAKIR 
Önder SAATÇİ 
İbrahim ŞAŞMA 

Mehmet Fatih KÖKSAL 
Muhammed BİZAR 

Mehmet GÖZÜKARA 
İsmail KUTLU 

Muzaffer DEVELİ 
Hacer ALİOĞLU (Yakutî) 

Ekrem YALBUZ 
Ali TÜRKMEN 

Ekrem KAFTAN 
Yasin USTA 

Reşit BOSTANCI 
Ömer KARA (Kul Seymanî) 

Mehmet BAŞ 
Bekir Yıldız SAPACALI 

Mustafa AKSUNGUR 
Emrullah BEDİR 

Harika UFUK 
Yahya PEKTAŞ 

Lütfi KILIÇ 
Durmuş BEYAZIT 

Dursun BULUT 
Tayyib ATMACA 

Neva SELÇUK 
Mehmet DURMAZ 
Metin ÖZARSLAN 

 

 
VEFA SİZE ÖMÜR HER YERDE CEFA 

 
  

Nereye kaçalım kaçak değiliz insanız bir tane 
elbisemiz var hangi yana dönsek eli çamurlu ya sıraya 
durur ya da keskenir kendimizi saklayacak bir yer yok 
sakınacak halimiz de üstelik boş bakışla seyrederiz 
alemi dilimizde titrer durur sesimiz herkes sağır olur ya 
da kör olur gölgesiyle sohbet eder insanlar avurtları 
şişer iner durmadan taklit eder durur zurnacıları. 

 
Kime nasıl selam vermek gerekir geçmedi bu 

dersi ulu hocalar bu yüzden ya selam ya da merhaba 
Allah selamının yerini tutmaz gönülden gönüle kapıyı 
açmaz sözcükler dilinden zorla dökülür içinden 
geçenler aklına gelmez aklına gelse de söze dökülmez 
söze dökülse de bir tadı olmaz yasyavan sözlerle 
kurulan cümle cümle kapısından girmez içeri.  

 
Aç yatan kalmadı etrafımızda ama gönüllerin 

hali hal değil herkesin bir dünyası var kendince ne eker 
ne biçer nasıl bereket kime gider kimler kendine gelir 
kendine gelenler neden gelirler gelirler giderler 
istasyon gibi ama yürek sarı özek bozkırı ne sürmeye 
gelir ne de ekmeye herkes birbirinin hasımı gibi ya 
kaçarak korkusuna el eyler ya kinini sabah akşam 
bileyler.  

 
Sonsuzluğun sahibinden habersiz herkesin 

elinde cetvel ve kalem geleceğin planını çiziyor 
kafasında seksen tilki geziyor kuyrukları birbirine 
deymiyor hinoğlu hinlikte herkes yarışta herkes 
ölçüsüyle sekiz karışta inanmayan ölçsün inanmıyorsa 
herkesin serveti yanında giden sekiz metre bezi olur o 
kadar ilk ve son nefesin arası kısa varsın süren sürsün 
dünyada sefa vefa size ömür her yerde cefa. 
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