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RUHUMU YIKAYAN  

SEL ARIYORUM 
Hasan KONÇ 

 

 

İdrakim yaralı bilincim mahmur 

Yağsın yüreğime bir nurlu yağmur 

Elbisemde değil özümde çamur 

Ruhumu yıkayan sel arıyorum 

  

Her türlü çirkefe bulur bahane 

Beşeri sistemde zulüm şahane 

Anlatmayın artık masal efsane 

Gerçeği haykıran dil arıyorum 

  

Bana rahmet nazarıyla bakınan 

Cehennemin ateşinden sakınan 

Ana gibi şefkat  ile dokunan 

Çıkarsızca saran el arıyorum 

  

Şu ömür treni geçip gidecek 

Bilmediğim bir durakta duracak 

Dostluklar bir yere kadar sürecek 

Sonsuza uzanan dal arıyorum 

  

Nüfuzumu makamımı sormayan 

Ahvalimi önyargıyla yormayan 

Ayırmayan kayırmayan kırmayan 

Mevlana misali gel arıyorum 

  

Bir ateşi aşk ki sönmeden tüter 

Başımın tacıdır çeksem de keder 

Kim demiş bu sevda ölünce biter 

Ölümden öteye yol arıyorum 

  

 

 

 

ama isyan etmez. Kabahati, eksiği kendinde arama 

erdemliliği gösterir.  

Talihin yar değilse  
Eşin düztaban çıkar  
  

Ceylan bakışlım dersin  
Gözünde çıban çıkar  
  

Yokta tanımayanlar  
Var da akraban çıkar  
  

Ananı ağlatanın  
Başında baban çıkar  
  

Vasfi’ye ağam deme  
Belki de çoban çıkar  
 

 Değerlerin kaybedilişini bir türlü kabullenemez 

  Ahlak ve fazilet değerleriyle  

Bakılacak yüz bulana aşk olsun  

Haram tarlasında alın teriyle  

Çorbasına tuz bulana aşk olsun  

  

Dilim bela oldu garip başıma  

Bu yüzden uğradım bunca hışıma  

Oğlum şöyle yazsın mezar taşıma  

Bu dünyada haz bulana aşk olsun  
 

  Bu konuda Jetoncu Amca şiiri gözde eseri 

Hayati Vasfi’nin. Kişinin kendisini anlattığı bu 

kadar içli, güzel, anlamlı, kendi kendini eleştiren 

bir şiir var mı bilemem ama bu şiiri 

anlamak Hayati Vasfi’yi anlamak bence.  En kötü 

şartlarda bile ‘Milletin mutluluğu, devletin 

bekasını  düşünüyor. Büyüklük, kalıcı olmak budur 

işte.  Hayati Vasfi 1300 şairin katıldığı Yunus 

Emre şiir yarışmasında birinci olmuştur. Yunus 

Emre için, Mevlana için, İslam’ın hizmetindeki 

erenler için Yunusca şiirler yazmıştır.   
 

Beşerin beynine sevgi mührünü  

‘Vuran kimdir’ dedim ‘Yunus’ dediler  

Hoşgörü harcıyla huzur şehrini   

‘Kuran kimdir’ dedim ‘Yunus’ dediler  

Hayati Vasfi’nin ünü Tanır’a da, Afşin’e de, 

Kahramanmaraş’a da sığmadı. Türkiye’nin şairi 

oldu. Biz ne yapabildik diye hayıflanıyorum.   

Tesellim, Jetoncu Amca der ki;  
 

Gerisi ne gam ne keder olur  

Biz göçtükten sonra belki  

Eserlerimizle ilgilenecek  

Üç beş şiir sever bulunur  

Dörtlüğündeki ‘Şiir sever’ olmak için konferansta 

konuşmacı, ekip ve dernek olarak Tanır’ı ziyaret 

edip sizi anmak, konuşmalar yapmak, kitaplarını 

dağıtmak, şiirlerini okumak ‘dostun’ sayılsın 

temennisiyle, mekânın cennet olsun. Koca çınar, 

Taşyürek değil Sevgi dolu yüreği olan koca yürek, 

büyük şair.    

 

 


