


SULTANŞEHİR’E ŞİİR
HM Alper Duran

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Recep Toparlı

1. Baskı: Eylül 2017 - İstanbul
ISBN: 978-605-5487-91-1
Yayıncı Sertifika No: 33979

DİZGİ - KAPAK
Pikatron Medya Ltd. Şti.

0850 455 14 34

BASKI - CİLT
XXXXXXX

XXXXX XXXX
Sertifika No: XXXXXX 

SİVAS BELEDİYESİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:3 58069  Merkez - Sivas

www.sivas.bel.tr  444 58 44

© Her hakkı saklıdır. 
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

S İ V A S  Ş E H R E N G İ Z İ
- 2 -



SULTANŞEHİR’E ŞİİR

HM Alper Duran



1982 yılında Erzincan İli, Tercan ilçesi Karacaören Köyünde doğdu.

İlkokulu Karacaören Köyü İlkokulunda, Orta ve Lise tahsilini Erzincan 
İmam Hatip Lisesinde, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümünde, Yüksek Lisans tahsilini CÜ İİBF Çalışma Ekonomisi 
Bölümünde tamamladı.

2001 yılında Sivas İl Müftülüğünde memuriyete başladı. 2005 yılında 
Sivas Valiliğine tayin oldu. 2010-2016 yılları arasında Özel Kalem 
Müdürlüğü görevini ifa etti. Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet 
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Birçok dergide ve internet sayfalarında yayınlanmış makaleleri ve 
şiirleri yanında; dokuz (9) adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Dipnotlar (Deneme Kitabı - 2012), Mesafeler (Deneme Kitabı - 
2012), Vicdan (Şiir Kitabı - 2013), Kararname (Fikir Kitabı - 2014 
/ Türkiye-Osmanlı Türkçesi), Zincirli Ferman (Fikir Kitabı - 2015 / 
Türkiye-Osmanlı Türkçesi), Mustafa Taki Sempeozyumu Bildirileri 
(Derleme Kitap - 2015), Sultanşehir Yazıları (Derleme Kitap - 2015),  
Sultanşehir Yazıları (Derleme Kitap - 2016), Derin Kanatlar (Fikir 
Kitabı - 2016 / Türkiye-Osmanlı Türkçesi)

Gerek şehir ticareti, gerek umumi mevzularda ve gerekse kamu 
yönetimi alanında hazırlanmış on bir (11) çalışması bulunmaktadır. 
Çalışmaların tamamı hem Osmanlı Türkçesi ile hem de İngilizce 
olarak hazırlanmıştır.

2001 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ile 
aktif sivil toplum hayatı başlamış olup, 2008 yılında Üniversiteliler 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yine 2008 yılından itibaren 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeliği devam etmektedir.

HM ALPER
DURAN



En doğru sözü Allah söyler…
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TAKDİM
Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların 

birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan 
Osmanlıya ve Cumhuriyet’e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas 
hem ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi hem de bu topraklarda 
yaşayan insanlarımızın müreffeh ve huzurlu bir hayat sürmelerinin 
mekânı olmuştur hep. 

İnanıyoruz ki; çağdaş kent yönetimlerinin fonksiyonel amaçları 
arasında şehirleri fiziksel çehreleri ve altyapılarıyla yaşanabilir mekân-
lar yapmaya uğraşmaları kadar, üzerinde yaşayan insanları, kültürel 
damarlarından besleyecek kanalları destekleyerek, çağın gelişen im-
kânlarıyla buluşturan ortam ve imkânı sağlamaya yönelik görevleri de 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede belediyecilik anlayışımız içerisinde, tarihten gelen 
kültürel mirasımızı yeni kuşaklarla buluşturmak ve özellikle bugünün 
ve geleceğin daha yaşanılabilir bir şehrine hizmet etmek gayesindeyiz. 
Güzel şehrimizin tarihî dokusunu korumaya ve ön plana çıkarmaya 
yönelik projelerimizle birlikte, insanımızın yaşadığı coğrafya ile barışık 
olması için nezih ve estetik iskân mekânları ve sosyal donatılar, ulaşım 
imkânları ve yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bunlara 
yönelik geniş kapsamlı projelerimizi uygulamaya koymaktayız.



Yine bu şehrin insanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını gider-
mek amacıyla konserler, şiir dinletileri düzenlemekte,  panel ve sem-
pozyumlar yapmaktayız. Ayrıca bu şehrin geçmişteki değerli ve yol 
gösterici şahsiyetlerinin eserlerini günümüze aktarmanın çabası içeri-
sindeyiz.

İşte bu kitapla kültürel çalışmalarımızın bir örneğini daha sizlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığı-
mız, bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şeh-
rengizleri dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Bü-
yük bir beğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan 
Sultanşehre Şiir adlı eserimizin yazarı Alper DURAN’ı kutluyor, Sivas 
Şehrengizleri dizisi fikrini ortaya atan ve yayın editörlüğünü yapan çok 
değerli hocamız Prof. Dr. Recep TOPARLI’ya, kitabın basımında ve 
yayımlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı



MUKADDİME
İnsanoğlunun şu fani dünyada icat ettiği en güçlü şey şiirdir. Sonsuz-
luğu yakın eden bu iksir, kimin yüreğinde demlenmişse, o kişi büyük 
ufukları görmüş ve insanlığa anlatabilmiştir. Şiire ehemmiyet veren 
medeniyetler de insanlığın nazarında ve tarihinde takdir toplamıştır.

Şiir, karşı konulması imkânsız bir güçtür. Bu gücü kullanan kişiler, 
gönüllerde hak ettiği yere yerleşmiştir. Zira şairin hususiyeti de buradan 
gelmektedir. Bazen ilahi aşkı konu alan beyitler, bazen bir sevgilinin zü-
lüflerine kilitlenen kıtalar, bazen vatan ve bayrak için can atan sözcükler 
ve bazen doğup büyürken kendine benzeten şehirlere ve beldelere du-
yulan özlemin kelamıdır şiir…

Şiir, kimi vakit şehrimizden dünyaya yayılan ziya; Şemseddin Sivasî 
Hazretlerinin duasında hayat bulmuştur. 



İbret-nümâ:

Kitâbın hatmine çün şehr-i Sîvâs
Mahall oldu gerektir eyleyem pâs

Duâlar eyleyem ehline ya’nî
Tazarru’ eyleyem dergâha yanî’

İlâhî ehl-i aşkına safâ ver
İlâhî ehl-i derdine devâ ver

Seni tâliblere yâ Rab seni ver
Denî câliblerine de senî ver

Hicâb erbâbının kaldır hicâbın
Sülûk ashâbının feth eyle bâbın

Ulûm ehline vergil ilm-i nâfi’
Dahı hem ayn-ı dâmi’ kalb-i hâşi’

İlâhî ehl-i hükmüne adâlet
Müyesser eyle hem şefkat emânet

Oları sakla zeyg ile zelelden
Hatâ vü meyl-i bâtılla halelden

İnâyet birle tevfîkın refîk et
Habîbin yolun onlara tarîk et

Dahı fakr ehline sabr u kanâat
Gınâ ehline bezl ile sehâvet
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İlâhî beylerine ver salâhı
Dem-i âhirde bulsunlar felâhı

Dahı fısk ehline ey Rabb-i Tevvâb
Hidâyet ver açılsın tevbeden bâb

Bu şehr içinde erkekle dişisin
Duâmız budur ufakla irisin

Habîbin da’vetine mâil eyle
Kamusun emr-i Hakka kâil eyle

Salâh u zühd ü îmân ile yâ Rab
Göçür îkân u irfân ile yâ Rab

Kitap Sivas’ta tamamlandı, bu sebeple (Sivas’a) hürmet etmem gerekir. Yani, 
Yüce Allah’ın dergâhına niyaz ederek, Sivaslılara dualar etmeliyim. Allahım! 
Âşıklarına safa, dertlilerine deva ver.

Yâ Rab, seni isteyenlere seni ver, alçalmaya meyledenlere de yücelme (isteği) ver.

Mahcup kullarının önlerindeki perdeyi kaldır, senin yoluna girenlere de kapı-
larını aç.

Bu şehrin ilim adamlarına; faydalı ilim ile birlikte ağlayan göz ve alçakgönül-
lü bir kalp ver.

Allah’ım! Yöneticilerine adalet, acıma ve güvenilirlik ver.

Onları doğruluktan ayırma, yine onları yanlışa düşmekten, batıla yönelmeler-
den, bozulmalardan ve eksikliklerden koru.

Onlara lütuf ve ihsanınla yardımını yoldaş eyle,sevgili Peygamberinin yolunu 
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onlara yol eyle (onları harfiyen sünnete uyanlardan eyle).

Bu şehrin fakirlerine sabır ve kanaat, zenginlerine ise bol bol harcama ve cö-
mertlik ihsan eyle.

Beylerine dine bağlılık, iyilik ve rahatlık ver ki son nefeslerinde kurtuluşa er-
sinler.

Ey tövbeleri kabul eden Allah’ım! Fasıklarına (yolundan ayrılıp sapanlara, 
günah işleyenlere) hidayet ver, onlara tövbe kapılarını aç.

Bu şehirdeki erkek ve hanımlar ile büyük ve küçükler için duamız budur ki; 
Onların hepsini Hz. Peygamber’in davetine (İslam’a) yönelt, tamamını Al-
lah’ın emirlerine boyun eğenlerden, razı olanlardan eyle.

İyilik (huzur), ibadete düşkünlük ve iman ile yakinî ilim, sağlam bilgi ve vehbî 
ilim ile onları sana kavuştur Allah’ım!.

Mir’âtü’l-Ahlâk

Çü Sîvâs oldu bu tasnîfime câ
Hafîz ismin ola ehline menc

Ferâğ ehlinin itmâm et ferâğın
Uyar lutfun yediyle hem çerâğın

İbâdet ehline ver sa’y u himmet
Ki yol bulmaya ol cavka batâlet

Safâ erbâbının dûr et fütûrun
Cefâ ashâbının avf et kusûrun
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Şu kim emmârelik sicninde mahbûs
Oluptur koma onu şöyle menkûs

İnâyet yoluna ver ona râhı
Hudâyâ cümlenin sen ol penâhı

Ki yek-dil yek-cihet olup İlâhî
Cenâb-ı kudsüne ver bize râhı

Habîbinle olup dârü’l-bekâda
Safâda olavuz yevmü’l-likâda

Bu eserim Sivas’ta yazıldı, yâ Rab! Senin Hafîz ismin Sivaslılara sığınak ol-
sun.

Ferağ ehlinin ferağını tamamla, lütuf eliyle meşalelerini yak.

İbadet ehline gayret ve çaba ver ki tembellik onlara yol bulmasın.

Mutluluk erbabını bozulmadan koru, eziyet edenlerin de (bu yaptıklarından 
pişman olmalarını sağla) günahlarını affet.

Nefs-i emmare hapishanesinde esir olanları, bu eksiklikte bırakma.

Yâ Rab! Onları senin yüce yoluna yönelt ve onların koruyucusu sen ol.

Ey Allah’ım! Tek yürek, tek yön olup senin mukaddes huzuruna giden yolu 
bize ver.

Ebedilik âleminde sevgili Peygamberinle birlikte, seni göreceğimiz o günde safa 
ve zevk içinde olalım.
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Diğer kitaplarındaki dualar da şöyledir:

Heşt Bihişt

Şehr-i Sivâs’ta oldu çün tasnîf
Oldu pes ehli vâcibü’t-teşrîf

Vere Hak halkına reşâd u salâh
Bulalar dîn ü dünyasında felâh

Bu eser Sivas şehrinde yazıldı, onun ehli (Sivaslılar) şerefe layıktırlar. 

Allah, Sivas halkına doğru yolda yürüme ve iyilikler versin ki onlar din ve 
dünya işlerinde kurtuluşa ersinler.

Mevlid

Şehr-i Sîvâs oldu bu tasnîfe câ
Ehline şâfi’ ola nûrü’d-dücâ

Bu eser Sivas şehrinde yazıldı, karanlıkları aydınlatan Hz. Peygamber Sivas-
lılara şefaat etsin.

Nakdü’l-Hâtır:

Kitâbım hatminde cây oldı Sivâs
Vekâhullâhu şerre’l-cinni ve’nnâs

İlahî bu diyârın hâss u âmın
Hidâyet dest-i birle tut zamânın
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Cenâb-ı kudsüne cezb eyle yek-ser
Olalar nûr-ı îmân ile enver

Tarîkatte havassa feth-i bâb et
Olar’çün bu duâmı müstecâb et

Ahassının gözün sakla havelden
Dü-bîn olmayalar işbu halelden

Hükûmet ehline ver adl ü dâdı
Sebîl-i Hak’ta etsinler cihâdı

Kamuyı mekr-i mâkirden emîn et
Livâ tahtında olmaka kamîn et1

Kitabım Sivas’ta tamamlandı. Allah Sivas’ı (ve Sivaslıları) insanların ve cin-
lerin şerrinden korusun.

Yâ Rab! Bu memleketin büyüklerinin ve halkının elinden tutup hidayete erdir.

Onların hepsini, iman nuruyla aydınlanmış olarak mukaddes huzuruna al.

Tarikat büyüklerine kapılar aç (makamlarını yükselt), onlar için bu duamı 
kabul eyle.

Büyüklerin gözlerini şaşılıktan koru ki bozuk ve çift görmekten uzak olalar.

İdarecilerine adalet ver ve onlar Allah yolunda cihat etsinler.

Bu şehir ahalisini düzenbazların düzeninden emin et, Resulullah’ın sancağı-

1  Şemseddin Sivasî, Nakdü’l- Hâtır, Süleymaniye Ktp., H. Şemsi-F. Güne-
renBöl. No: 2, yk. 145a.
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nın gölgesindeki tahtta oturmaya layık et.

Kimi vakit âlim, şair ve sultan olan Kadı Burhaneddin’in gazelinde: doğ-
ru yolu bulmanın yalnız Allah’a (cc) sığınmakla olacağını belirtmiştir.

Seni bizde yitürduh bulımazuz2

Bizi ger korısah bulduh ilâhî

Allah’ım! Sen kalbimizdesin ancak seni kaybettik, bulamıyoruz.  Biz, 
benliğimizi bir tarafa bırakırsak ancak seni bulabiliriz.

Kimi vakitte yine Kadı Burhaneddin aracılığıyla sevgiliye duyulan kara 
sevdayı tuyuğ ile dillendirmiştir.

Ben leblerüni cânuma em sem görürem
Gözün yarasın gönüle merhem görürem
Işkun odını ki yaha iki cihânı
Ben kendü cânuma yalunuz kem görürem

Ben, dudaklarını canıma ilaç ve zehir olarak görüyorum.
Gözünün yarasını da gönle merhem olarak kabul ediyorum.
İki cihanı (dünyayı ve ahireti) yakan aşk ateşini,
Kendi canım için sen olmadan değersiz görüyorum.

Kimi zaman ise, yine Kadı Burhaneddin’in gönlünden rubailer aracılı-
ğıyla yiğitlik anlatılmıştır:

Dünyâyı çoh sınaduh bir bûy-imiş
Kamu âlem varlığı bir hûy-imiş
Kaplan aslan ejdehâlar cümlesi
Ecelün kıynağında âhû-y-imiş

2  Kadı Burhaneddin, Sivas Vilayet Kitabevi
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Dünyayı çok sınadık, sadece gelip geçici bir koku imiş.
Bütün dünya ancak ondan ibaretmiş.
Kaplan, aslan, ejderhanın tamamı
Ecelin pençesinde bir ceylan gibiymiş.

Özini eş-şeyh gören serdâr bolur
Ene’l-hak da’vî kılan ber-dâr bolur
Er oldur hak yolına baş oynaya
Döşekde ölen yigit murdâr bolur

Kendisini şeyh gören serdar olur.
“Ene’l-Hak” davasını güden dâra çekilir.
Yiğit, o kişiye denir ki Allah yoluna başını koysun.
Yatakta ölen yiğit murdar gider.

Hemîşe âşık gönli biryân bolur
Her nefes garîb gözi giryân bolur
Sûfîlerün dilegi mihrâb namâz
Er gişinün ârzûsı meydân bolur

Gerçek âşığın gönlü her zaman yanık olur.
Garibin gözü her zaman sulu ve yaşlıdır.
Sufiler mihrap ve namazı arzularlar.
Yiğidin dileği ise er meydandır.

Kimi vakit Ruhsatî gibi yaşadığı zamanın çığrından çıktığını, her şeyin 
allak bullak olduğunu belirtmiştir:

Bir vakte erdi ki bizim günümüz  
Yiğit belli değil mert belli değil  
Herkes yarasına derman arıyor  
Deva belli değil dert belli değil
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Fark eyledik âhir vaktin bittiğin  
Merhamet çekilip göğe gittiğin  
Gücü yeten soyar gücü yettiğin  
Papak belli değil börk belli değil

Adalet kalmadı hep zulüm doldu  
Geçti şu baharın gülleri soldu  
Dünyanın gidişi acaip oldu 
Koyun belli değil kurt belli değil.

Başım ayık değil kederden yastan  
Ah ettikçe duman çıkıyor festen  
Harabe yüz tuttu bezmi gülistan  
Yayla belli değil yurt belli değil

Çarh bozulmuş dünya islâh olmuyor 
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor 
Ruhsati de dediğini bilmiyor 
Yazı belli değil hat belli değil. 

Şiir öyle bir hikâye anlatır ki, yılların hüznünü ve yaşanmışlığını Ali 
Şahin CANOZAN’ın kaleminden “akşam hüznü” adıyla beş kıtaya 
sığdırır: 

Âşıklar kanıyla kaynaşan akşam
Damlalar kaydırır yanaklarıma
Kızıl bulutlarla oynaşan akşam
Siyah kefen gezer ayaklarıma

Yavaşça sönerken ufkun yangını
Karanlıklar kaplar Tecer Dağı’nı
Bodur meşelerin boz yaprağını
Poyraz savuruyor ayaklarıma
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Anma gönül anma ayrılık günü
Bir ölüm şarkısı kadar hüzünlü
Güneşin batıya gömüldüğünü
Gördükçe dalarım uzaklarıma

Her an aynı hayal, aynı çağrışım
Dalar uykusuna bu hoyrat başım
Nankör talihimle sonsuz savaşım
Elimi dert yapar şakaklarıma

Şu yanık ozanın derdini anla
Bir gün yaşamadı güzel cananla
Anlarsın vefasız beni zamanla
Bak titreme geldi dudaklarıma

Şiirin hası, sultan payesine yakışan ve bununla anılan Sivas’a da çok 
yakışıyor. Bu şehir maziden atiye uzanan seyirde başşehirlik yapmış, 
nice kahramanlıklar şahitlik etmiş, nice acıları bağrına basmış ve 
Anadolu’nun her daim sağlam ve sarsılmaz kalesi olarak her türlü 
methiyeyi hak etmiştir. Böylesine kıymetli bir beldede de elbette kendi-
sine hayırlı evlatlar çıkmasından daha tabii bir durum yoktur herhalde. 
İşte bu şehrin evlatları da anaları hükmüne koydukları bu güzel şehre 
şiirler yazmışlar, bazen hasretlerini, bazen anılarını ve bazen de özlem-
lerini dillendirmişlerdir.  

Bize de bu sayısız şiir ikliminden bir derleme yapma payesi nasip oldu. 
Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım bu derleme eser ile alakalı birçok 
kıymetli şiire ulaştım ve her birini satır satır, kelime kelime tahlil ettim. 
Şairler her kelimesine öyle manalar katmışlar ki, böylesine sevilen bir 
şehir kutsal beldeleri bile kendine imrendirebilir. Her biri bulunmaz inci 
olan bu manzum eserler arasında bir kaçını kitaba alırken diğerlerini de 
gönlümde teker teker hak ettikleri tahtlarına yerleştirdiğimi belirtmek is-
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terim. Zira şairler sevgiliye duydukları sevgi, özlem ve hasretten daha te-
sirli kelime ve manalarla içlerini dökmüşler Sultanşehir’e şiir yazarken…

Hülasa; bu eseri hazırlarken özellikle yakın alaka ve destekleri olan de-
ğerli büyüğümüz ağabeyim İbrahim YASAK’a, Cumhuriyet Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep TOPARLI ve Yrd. Doç. Dr. Doğan 
KAYA Hocalarıma, bütün kitaplarımın her sayfasını bir sarraf gibi işle-
yen Harun TAŞAR ağabeyime kemal-i edeble teşekkür ediyorum. Bu-
nunla birlikte, şiirlerin tasnifinde ve yazımında bir muavin gibi çalışan 
oğlum CNK Alper Bilal’e de sevgilerimi sunuyorum. 

Her işimiz ve amelimiz Onun rızasının şerefine nail olmaktır. Gayret 
bizden, Tevfik Allah’tandır…

HM Alper Duran



ŞİİRLER

En güzel şehirli, en Sivaslısın

Işık gibi parlak; ama nazlısın

Ben Kerem sevdalı, sen de Aslı’sın

Şiirin, cemalin, aşkın aslısın

En güzel şehirli, en Sivaslısın...
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SİVAS

Benzemez başka yere Sivas senin toprağın
Beş vakitte ezanla nurlanır minareler
Kardaşlardan aşağı sıyrılırken yaşmağın
Bir çoban kaval çalar, bir âşık nida eder

Bir mavi boncuk gibi pırıldar Gökmedrese
Çifte minarelerde sona erer hendese
Ulu cami gönlümü salarken bir hevese
Abdulvahab-ı Gazi, bana bin eda eder

Kızılırmak bir gümüş kuşak gibi dolanır
Meraküm budalanış sevdasıyla kıvranır
Yiğitler harman olur,  harmanlar aydınlanır
Davullar dağ dağ gezen bin aksi seda eder

Bilirim güze sende, bilirim sende mah’ı
O mah’ı ki bağladığı saçlarına Emrah’ı
Ne hacet söylemeye, burada güzeller şahı
Bir bakışta insanı kapkara sevda eder

Abdulkadir Hergüner
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TAŞ BİNA

Omay Sineması’nda Ahmet Sezgin çalardı,
Hasreti gözlerimle yaşardım damla damla.
Pansiyon tavanında cılız bir ışık vardı,
Bir gariplik duyardım inen serin akşamla.

Tarih kokan taş bina; yüksek yüksek tavalar.
Sırasında tahtaya, ciddiyetle yoğrulmuş.
Varoluş savaşına canlarıyla savanlar,
Burada yerden kalkmış ve burada doğrulmuş.

Ben Divrikli bir garip, lise; albenili yer.
Yanıyor, yanıyorum, hasretin korundayım.
Gönül tahta bavulla sılaya kaçmak ister,
Hakikat sarsar sonra, “okumak zorundayım!”

Ahşap basamakları çıkarım hâlsiz hâlsiz,
Beni ezer, küçültür, yüksek yüksek tavanlar.
Gurbet binmiş dalıma, mecalsizim mecalsiz,
Hâlimden o binada hasret çekenler anlar.
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Taş bina, ah taş bina, gözlerimde yaş bina.
Buz tutmuş pencereden çok baktım dışarıya.
Zafer bekliyorlardı ak saçlı baba-ana,
Hasreti yenmeliydim, mecburdan başarıya.

Tehirli trenlere yolcu çeken faytonun,
Beni götüreceği günleri çok bekledim.
Hayaliyle avundum bir güzel mutlu sonun,
Kimyada tökezledim, denklemlerde tekledim.

Lise üç ve Sivas’ın kısa süren baharı,
Bir garip savaştayım, yüreğimle, kendimle,
Tam göğüs kafesimde hızlı kalp vuruşları,
Sevdayı tanıyordum, Fuzuli’yle, Nedim’le.

Sende çok şey yaşadım, çok şey gördüm ve duydum,
Rotan hep doğruyaydı, ne yan çizdin, ne eğdin,
Evet, evet ben hasret çekerken de mutluydum,
Sen heybetli, dev lisem, taş değil kadifeydin.

Ahmet Mahir Pekşen
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SİVAS

Anadolu ortasında bir köşe,
İnsanı fakirdir, muhtaç tıraşa,
Gönlü boldur, sanki bir bey bir paşa,
Geleneksel sözü “gardaş” Sivas’ın.

Huzuru bozmaya çalışanlar çok,
Hepimiz İslâm’ız, dinimiz de hak,
Şer odaklarına inanan ahmak,
Yıllarca birbirine hâldaş Sivas’ın.

Esnafı köylüsü, alır satarlar,
İşsizi çok kahvelerde yatarlar,
Zengini burada durmaz göçerler,
Çoğu Kars, Erzurum, Dadaş Sivas’ın.

Kimse fabrika kurmaya yanaşmaz,
Ortalık kurulup bir şey oluşmaz,
Seçtiğin milletvekili çalışmaz,
Tedirgindir halkı, sırdaş Sivas’ın.



29

Kışı yaman, yaz ayları serindir,
Derdi çok yaralar gayet derindir,
Odun kömür ver bir fakir sevindir,
Hayırsever halkı yandaş Sivas’ın.

ALENÎ bu ilin sorunları var,
Kalktı hayâ kalmadı namuslar,
Bizi esirgesin o Perverdigâr,
Yönelsin tövbeye bir baş Sivas’ın.

Alenî 
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SİVASIM

Asla dönmez, söylediği sözünden,
İkrarına sadık erdir, Sivasım.
İlahi kelâmı gelir özünden,
Yalanı konuşmaz ardır, Sivasım.

Temeli sağlamdır, merttir yapımız,
Dostlara açıktır işte kapımız,
İnanç bizim kalkanımız topumuz,
İmanla çevrili surdur, Sivasım.

Nice âşık geldi geçti buradan
Deliktaş’tan Şarkışla’dan Zara’dan,
Gönül perdesini alır aradan,
Meşayıhlar yurdu, pirdir Sivasım.

Ahmet Duran, Abdülvahab-i Gazi,
Çıkıp yükseklere açmış pervazı,
Meydan Cami ile Şems-i Sivasî,
Kadı Burhaneddin serdir, Sivasım,

Çifteminareler sıra sıradır,
Her gelenler sorar, “Bura neredir?”
Selçuklu eseri büyük yöredir,
Söylenir dillerde hürdür, Sivasım.
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Sivas’ta yetişti pes dedi cihan,
Minder cephesinde büyük kahraman,
Ahmet Ayık, gayet ünlü pehlivan,
Bileğini bükmek zordur, Sivasım.

İzin almış gelir, Kızıldağ’ından,
Hızlı akar, İmranlı’nın sağından,
Kızılırmak avcıların ağından,
Sanki koca nehir dardır, Sivasım.

Paşa Fabrikası mesire yeri,
Hasta giden sağlam dönüyor geri,
Yorgunluktan zerre kalmaz eseri,
Piknik yapıp sefa sürdür, Sivasım.

Bütün Kaplıcalar dolup taşıyor,
İmkânı olanlar hepsi koşuyor,
Sıcak sularında balık yaşıyor,
Hikmet-i Huda’dır sırdır, Sivasım.

ALİ DAYI yazabilse el gibi,
Deryalarda yüzebilse sal gibi,
Sivas’ın suları çağlar sel gibi,
Soğuk pınarların gürdür, Sivasım.

Ali Dayı 
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SİVASIM

Selçuklu’dan miras eşsiz halısı,
Çifteminaresi, Gökmedresesi,
Pek meşhurdur Divrik Ulucami’si,
Tarihî eserin boldur, Sivasım.

Gürün’ün kaysısı, meşhurdur Göksu,
Hiç unutulur mu, Kangal buğdası?
Deliktaş’ta Ruhsat âşıklar hası,
Ruhsatî burada güldür, Sivasım.

Şarkışla ovası, zümrüt cilası,
Çok olur camuzu meşhur kalesi,
Dört cihetten vardır, bol evliyası,
Nice gariplere yoldur, Sivasım.

Şarkışla’da Veysel, ünlüdür ünlü,
Yaman çaldı sazı, her iki yönlü,
Yazıldı tarihe şanlıdır şanlı,
Nice kazalara ildir, Sivasım.

Gemerek’te çoktur bahçeler bağlar,
Kaymağı bol olur, eşsizdir yağlar,
Sızır, Eğerci’de suları çağlar,
Suludur tarlalar bildir, Sivasım.
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...

Şarkışla’dan çıktık Yıldızeli’me,
Siciminoğlu’dur geldi gönlüme,
Menteşeli Kadir, düştü dilime,
Yiğidin aslanın daldır, Sivasım.

Pancarı, buğdayı temiz havası,
Belcikli Seyit’tir âşık meyvesi,
Pehlivan insanlar mertler yuvası,
Âşık Ahmet derler, baldır Sivasım.

Sıcak Çermik birdir şifa bulmaya,
Kangal Balıklısı derdi silmeye,
Soğuk Çermik’te gel üç gün kalmaya,
Dertlere dermandır, haldir Sivasım.

Sivas’tan hareket doğu yoluna,
Yetiştik Hafik’in meşhur gölüne,
Hayranım petekte dolu balına,
Bereketler saçar eldir, Sivas’ım.

Sis kaplar Zara’yı orda Şerzali,
Evlerinin önü bostan gazeli,
Sorarsan Muttalip gerçek güzeli,
Hakikat yoludur, göldür, Sivasım.
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...

Türkiye’de söyler Zaralı Halil,
Eserleri buna olmuştur delil,
Bu şirin bölgeler olmasın zelil,
Esnafa rençbere doldur, Sivasım.

Kösedağ’dan gider Suşehri yolu,
Dört yanı çevrili dağlarla dolu,
Her yandan kaynıyor, eksilmez seli,
Yüksek dağlarına yeldir, Sivasım.

Kızıldağ’dan kaynar Kızılırmağ’ı,
Devletimizin var nice emeği,
Her yerden bulunmaz, leziz yemeği,
Türlü nimet akar, seldir Sivasım.

Koyulhisar ise bir başka hâldir,
Doğusu Suşehri kestirme yoldur,
Kızıldağ, Bel dağı mahsulü boldur,
Demirden dağları böldür, Sivasım.

İmranlı kazası, Kızıldağ, Zara,
Hoş kaza burası, yağ peynir arara,
Olmaz burda yokluk, düşülmez dara,
Yaradanım Hakk’a kuldur, Sivasım.
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Suşehri hazırdır bak il olmaya,
Gel, Tatar Dağı’nda hava almaya,
Nişancı avcılar avın salmaya
Attığını vuran koldur, Sivasım.

Suşehri’nden çıktık Koyulhisar’a,
Yaylası dağları, güzel manzara,
Düşmesin ormanlar, aman zarara,
Bu yalan dünyada saldır, Sivasım.

İmranlı’dan döndük Divrik yönüne,
Demirden dağları gelir önüne,
Battal-ı Gazi’den Kale yönüne,
Tarihi bağlamış şaldır, Sivasım.

Hüseyin Gazi’si büyük tepesi,
Görülmeli, Ulu Cami kubbesi,
Kulaklarda hâlâ tarihin sesi,
Üstünden yükünü kaldır, Sivasım.

Âşık ÂLİMÎ’yi kıl nazarında,
Âşıklar dem çeker sır üzerinde,
Çok savaşlar verdin can pazarında,
Yerinde karıncan fıldır, Sivasım.

Alimî
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SİVAS

Görmem karışık, korkulu düş uykumda;
Artık dağılır-varsa biraz- kuşkum da.
Ey çifte minareler, Sivas –şimdi-yuvam;
Siz çifte nöbetçilersiniz ufkumda!

Arif Nihat Asya
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KUTLU SİVAS

Bilmez gibisin kızılca şehrin huyunu
Lakin göreyim yanılmayan sağduyunu
Kirletmesin ey temiz Sivas, Kutlu Sivas
Murdar derenin damlası Mısmıl suyunu.

Arif Nihat Asya
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ÇİFTEMİNARE

Der Çifteminare: “Yok veda, yok yarama
Takdiri değiştirir mi destekle yama?
Ah, ey Ulu Cami ben ezansız kaldım…
Bir kuytuda, bari sen ezansız kalma!”

Arif Nihat Asya
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CIBILLAR PARKI

Geçmiş günün, şiirde kalsın aşkı!
Artık bırak… Onların, sevişmek hakkı:
Çiftler süzülüp, kol kola çıksın Kale’ye
Kâfi sana, ey Nihat, Cıbıllar parkı.

Arif Nihat Asya
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ZİYARET EYLEDİM KOCA SİVAS’I

Ziyaret eyledim, koca Sivas’ı,
Silindi yönlümün kalmadı pası,
Durmayıp çalışır, Cer Atölyesi,
Gittikçe artıyor şanı Sivas’ın.

İptida, Kong(ı)re kuruldu burda,
Cumhuriyete karar verildi burda,
Bulanık fikirler, duruldu burda,
Yayıldı âleme, ünü Sivas’ın.

Atatürk’ün yattığı yer, nur olsun,
Memlekete hor bakanlar, kör olsun,
Çok çalışkan bu valimiz, var olsun,
Gün günden üstündür, günü Sivas’ın

Uzun gitmez ulu sular durulur,
Hainlerin ümitleri kırılır,
Her köşeye bir fabrika kurulur,
Güzelleşir her bir yanı Sivas’ın.



41

Çevre yanı Yıldız, Tecer, kar imiş,
İnsanların bağı bir ikrar imiş,
Çok kuvvetli şairleri var imiş,
Ruhsatî, Pir Sultan varı Sivas’ın.

İptida uyandı, burada bahtım,
Memlekete hizmet etmektir cehtim,
VEYSEL aşk uğrunda ölmektir ahtım,
Yazsın tarihleri beni Sivas’ın

Âşık Veysel 
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SİVAS’IN

Tarihe noktalar atıldı burda,
Dört Eylül, Kong(ı)re başı Sivas’ın.
Nur olsun atamız yaşasın nurda,
Zikir şükür, daim işi Sivas’ın.

Ağır meclislerde rengimiz solmaz,
Hak ile hak olmuş, gayrıyı bilmez,
Cevherleri çoktur, kendinde kalmaz,
Altınla yarışır taşı Sivas’ın.

Çoktur ezanları dinleyen doymaz,
Ulema yurdudur, cahile uymaz,
Parçalar düşmanı vatana koymaz,
Orduda bulunsa beşi Sivas’ın.

Saygıyı sevgiyi başta götürür,
Arifler ülkesi müşkül bitirir,
Minderde hepsini tuşa getirir,
Hepsinin üstünde döşü Sivas’ın.

Onurumuz yüksek dünyaya karşı,
Göklerde bayrağım ufukta marşı,
Aşk-u niyazıyla çınlatır arşı,
Asumanı sallar coşu Sivas’ın.
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Tefekkürde leyl ü nehar sayıklar,
Kırmızı suratlı pala bıyıklar,
Pehlivan Hocası Ahmet Ayıklar,
Dünyaca tanınmış kişi Sivas’ın.

Hacısı-hocası arif sözlüdür,
Aşığa maşuğa yanık özlüdür,
Ojesiz boyasız kara gözlüdür,
Karadır çatıktır kaşı Sivas’ın.

Arabi Farisi âlim türüyor,
Rençperler özenip ekip sürüyor,
Allah rızkımızı çokça veriyor,
İçi de nurludur dışı Sivas’ın.

Düğünde bayramda yarış atları,
Dünyaya şan verdi, Kangal itleri,
Kimya eti yiyen koyun etleri,
Döneri köftesi, şişi Sivas’ın.

Kapalı hürmetkâr kızı karısı,
Asri kovanları balda arısı,
Havucu pancarı, mısır darısı,
Pastırmalı ekmek, pişi Sivas’ın.
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Yazın yaylaları, bahçesi bağı,
Gölgeleri hoştur, yaşamak çağı,
Sütleri meşhurdur, kaymağı yağı,
Yoğurdu, kaymağı, keşi Sivas’ın.

Ağızlık takımı, Sivas çakısı,
Kepenek suyundan döner sakisi,
Torna tezgâhları hali dokusu,
Göz nuru, emeği, işi Sivas’ın,

Yıldızlar misali ışıklar yanar,
Âşıklar maşukun elinden kanar,
Her yanı gül gonca, bülbüller konar,
Allah’ı zikreder, kuşu Sivas’ın.

Kangal’ın köyünden bende ozanlar,
Kırk sekiz yılından beri yazanlar,
Nifak söküp varsa arabozanlar,
Kör etsin, ekmeği aşı Sivas’ın.

Sivas’ın çevresi şehit yatıyor,
Sağları mücevher inci satıyor,
Yetmişlik BERDÂRÎ doğmuş batıyor,
Allah’a emanet eşi Sivas’ın.

Berdârî
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TATLI SU BAŞINDA AKŞAMÜSTÜ

-Sivas’ta bir mahalle-

Mescidin önünde akar tatlı su
Her akşam bir ürkü yakar tatlı su
Bilmem ki nereden çıkar tatlı su

Nice mahalleye yeter de artar
İçinde kim bilir hangi dua var

Ayetler yazılmış mermer taşına
Bakır bir tas konmuş yanı başına

Rastlanmaz çevrede hiçbir eşine
Gece gündüz akar ağlarcasına

Yaralı kalpleri dağlarcasına
Hele akşamüstü başkadır hâli
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...

-Geliyor gözüm şimdi hayali-
Toplanmış yanında bayram misali

Gülerek oynayan koşan çocuklar
Tatlı su aktıkça coşan çocuklar

Hepsinin kovası bir yanda durur
Kalpleri oyunun aşkıyla vurur
İhtiyar Eme’nin gözünde sürur…

Yayılır gittikçe gönlüne sevgi
Çocuklara karşı hem de ne sevgi!

Eme çocuk sesleriyle ayılır
Oynaşlarına bakar bayılır
Kemikleri teker teker sayılır

Öylesine zayıf öylesine tek
Cigarası tüter çemberleşerek

Fatma teyze kilim silker kızıyla
Gümletir kilimi bütün hızıyla
Hindisiyle horozuyla kazıyla
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Tatlı su başında hayat başkadır
Çocukluk yaşında hayat başkadır

Bakkal Mehmet dükkânında pinekler
Kunduracı Rıza müşteri bekler
Akşam namazını kılan büyükler

Tatlı su önünde sohbet ederler
Sonra dualarla eve giderler

Saklambaçta bütün ebeler şaşar
Ve derken kovalar dolar da taşar
Akşamüstü “mahle” bir bayram yaşar

Şen kahkahalarla yükselirken ses
Bir başka âlemden seslenir herkes

Beşir Ayvazoğlu
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ÜÇ ŞEHİR...

Bana gökten üç şehir düştü,
Biri hayat, biri ölüm, biri düştü
Birini sevmiştim, biri beni sevmişti
Biri bana da ikisine de gülmüştü…

Bana gökten üç şehir düştü,
Biri aştı, biri hayat, biri taş.
Birinde ukdedir, biri kalbim kaldı, 
Biri gelip ömrüme kurdu bağdaş.

Bana gökten üç şehir düştü,
Üç sayılmaz mısralı üç ömürlük şiir 
Her mısrasında kar, her mısrasında umut
Her mısrasında hem ben varım hem de yar 

Bana gökten üç şehir düştü,
Bir deli tay, bir arslan yelesi, bir kavruk yüz
Tay gençliğimdi, arslan yüreğim
Kavruk yüz ilbeyden yadigâr,
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Bana gökten üç şehir düştü
Bir ana kucağı, bir baba ocağı,
Bir de atalar sancağı…
Üçünün topladım, etti bir yâr bucağı… 

Bana gökten üç şehir düştü,
Üç büyülü güzel söz,
Ab-ı hayat gibi üç tas,
Biri Sivas, diğeri Sivas, hep Sivas…

Bilal Tırnakçı
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SİVAS YOLLARINDA

Sivas yollarında geceleri  
Katar katar kağnılar gider  
Tekerleri meşeden.  
Ağız dil vermeyen köylüler  
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?  
Ağır ağır kağnılar gider  
Sivas yollarında geceleri.  
 
Ne, yıldızlar kaynaşır gökyüzünde,  
Ne, sevdayla dolup taşar gönüller,  
Bir rüzgâr eser ki, bıçak gibi 

El ayak şişer.  
Sivas yollarında geceleri  
Ağır ağır kağnılar gider.  
 
Kamyonlar gelir geçer, kamyonlar gider  
Toz duman içinde,  
Şavkı vurur yollara,  
Arabalar dağılır şoförler söver,  
Sivas yollarında geceleri  
Katar katar kağnılar gider. 

Cahit Külebi
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KULLAR SİVAS’TA

Bir kimse kimseye kötülük etmez,
İlim hakikattir, yollar Sivas’ta.
Alevi-Sünnisi, Kürd’ü kin gütmez,
Ayrımı yapmayan kullar Sivas’ta.

Bozkırdan yapılmış, bağı bahçesi,
İlim kazanında döner kepçesi,
Özgedir lisanı, candan lehçesi,
Baldan daha tatlı diller Sivas’ta.

Güller tomurlanır, yaz-nevbaharda,
Bülbüller ötüşür, vakt-i seherde,
Kızılırmak gelir, çağlar baharda,
Deli deli akan seller Sivas’ta.

Ruhsatî gezermiş, dağları bayrı,
Veysel’in hüznüyle yanarım gayrı,
DERDİYAR ayrıdır, sazı bir ayrı
Bağlamayı çalan eller Sivas’ta.

Derdiyar
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SİVAS POSTASI

Çamlıbel’de kar kuyularına düşmüş akşam güneşi
İçimde, eski günler ait bir düşünce
Bir heves bir arzu yeniye doğru
Yıldızeli’nden öteye…

İki kişiyiz otobüsün şoför yerinde
Şoförün dudaklarında bir uzun hava
Bizlerde gariplik hâli
Batıya doğru öylesine güzel mevsim
Dal uçlarında baharın hayali.
Tekere mi aldın kardeş, böyle sevinçlisin?
Başına vurmuş bir şişe şarabın keyfi
İçine sinmiş gibi Çamlıbel’in soğuğu
Sen her zaman böylesin
Bazı ağlamaklı bazı kederli…



53

Yollar akşam vakti kendi halince
Dert gibi uzayıp tazelenir.
Tanımazsın yanı başında oturanı
Bir sigarayla yarenlik edersin.
Sonra bütün söylenenler unutulur.

Selamını bile vermeden inersin…
Çamlıbel’de kar kuyularına düşmüş akşam güneşi.
İçimde eski günlere ait bir düşünce
Bir heves bir arzu yeniye doğru,
Yıldızeli’nden öteye…

Doğan Ergeneli
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SİVAS

Amacım Sivas’ı tanıyıp gezmek,
Gayet soğuk olur, eli Sivas’ın.
Genci, ihtiyarı, giyinmiş kazak,
İşte görünüyor, hâli Sivas’ın.

Meşhurdur, Kangal’ı cinstir koyunu,
Tarak tarak olur, tiftiği yünü,
Yayılmış dünyaya, şöhreti ünü,
Gergef gergef, kilim, halı Sivas’ın.

Soğuk-Sıcak Çermik, şifa kaynağı,
Bol olur, ağartı, parmak kaymağı,
Baharda taşarsa, Kızılırmağ’ı,
Ekin bostan koymaz, seli Sivas’ın.

Zerun buğdayından olur erişte
Kuzu kulak yemlik madımak başta
Ya Rabbim bırakma boranda kışta
Gayet acı eser yeli Sivas’ın

Ulaş’ın ayranı, yoğurdu, yağı,
Tekeli, Asmalı, Gürlevik Dağı,
Kıyması, kellesi, Divrik pilavı,
Kekik yavşan kokar, balı Sivas’ın.
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Ağırlar konuğu, otel hancısı,
Erzurum, Malatya, tren yolcusu,
Yücelerde boldur, karı gıcısı,
Geçit vermez, yolu, beli Sivas’ın. 

Cumhuriyet temel, atağısın sen,
Köy-be-köy âşıklar, yatağısın sen,
Tarihî eserler otağısın sen,
İlk Adım Anıtlı ili Sivas’ın.

Halam, bibim, dayım, anamla ebem,
Ta ezelden vardır, emmimle dedem,
Kuzenmiş muzenmiş, sapmayı n’idem,
Öz Türkçe konuşur, dili Sivas’ın

DÖNMEZ’im doğumum Kangal’ın Kavak
Çekerler halayı, semahı da çark,
Ün almış yurdumda etrafa bir bak,
Zurnası, kemanı teli Sivas’ın

Dönmez
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VEDA

“Artık son akşamlarım”
Diyerek adım adım
Dün kırlarda dolaştım
Gizli bir gamla taştım.

Hicranların rüzgârı
Ayrılık acıları
Endişeme aktılar
Benliğimi yaktılar.

Düştü gönlüme bir yas
Dedim: Elveda Sivas.

Bu acı ayrılığın
Kederi yığın yığın
Kalbime çöküyorken
Bin elem döküyorken
İçimdeki endişe
Hep titreşe titreşe
İttikçe dalgalandı
Üzüntülerle yandı
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Taştı gönlümdeki yas
Dedim: Elveda Sivas.
Hayat engin bir suymuş
Ayrılıkla doluymuş
İşte birkaç gün sonra
Senden çok uzaklara
Atılacağım günü
Sarsılacağım günü
Düşündükçe içimde
Dağdan başka biçimde

Yıkıldı bir dağ Sivas
Sana elveda Sivas.

Ekrem Reşit Rey
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SİVAS

Yıllardır uzağım, hasretim artar,
Baba dede yurdu anarım Sivas,
Bağrımda dinmeyen yaman ateş var,
Feleğe kahredip yanarım Sivas.

Harman olur, sende yiğitler erler,
Dağılır sinende dertler kederler,
Uzat kollarını, dost elini ver,
Bilsen, seni nasıl ararım Sivas.

Halfelik, Gardaşlar, Taşlıdereler,
Kır atımın geçtiği bir nice yerler,
O dağlar o taşlar beni bilirler,
Gözümde tüttükçe, ağlarım Sivas.

Deli Reşitoğlu, namımız bizim,
Yiğitler mahlesi, yerimiz bizim,
Fukara otağı evimiz bizim,
Nerede o günler, sorarım Sivas.

Fazlı Ertekin
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SİVASLI KARINCA

Koca Kızılırmak köpüre köpüre  
Akıyordu,  
Bir telgraf direği dibinde,  
Zamanlar kadar telaşsız ve köpüksüz,  
Yürüyordu,  
Sivaslı bir karınca.  
 
Karşı kıyıdan parlak,  
Kişniyordu,  
Atlar doru doru,  
Atların şarkısından ayrılmış,  
Yürüyordu,  
Atların mesafesini anlamaz.  
 
Sesi, adımlarının sesi, memnun ve bahtiyar,  
Duyuluyordu,  
Kahraman.  
Bir açlığın ayaklarınca aziz,  
Yürüyordu  
Yeryüzünden.  
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Rahat gidişinden belli,  
Biliyordu,  
Dağı, suyu, otları, lezzetle.  
Başka karıncalardan kopmuş,  
Yürüyordu,  
Başka karıncalara. 

Gayretle, çalışmakla, yorulmazlıkla,  
Benziyordu,  
Afrika’dakine, Çin’dekine, Paris’tekine,  
Kara toprağın alnı üstünde, kara,  
Yürüyordu,  
Alın yazısından daha hür.  
 
Yoktu fikirlerden, davalardan haberi,  
Yürümüyordu,  
Rüyası hiç.  
Buğday tanesi üzere,  
Yürüyordu,  
Sivaslı bir karınca.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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SİVAS’IN

Güdül olur minaresi Sivas’ın,
Ya daha yakın Tanrısı,
Ya daha ulu insanlar.
Sabah üstü cami dolar hıncahınç,
Sivas besmelesin çeker,
Kabul eder Allah cümle duasın.

Koca olur geceleri Sivas’ın,
Yıldızları iner tarlalara dek,
Koyu bir mavilik bütün gökleri gösterir,
Kişinin yalnızlığı büyür yankıda yankıda
İster insancıl karanlığı,
Uyusun evler uyanmasın.

Dertli olur kavakları Sivas’ın
Yamalı sırtların yaslandığı saatlerde.
Kuş yuvalarını ararken her akşam,
Çıplak, hastalıklı, pis çocuklar.
Azalır her gün biraz daha,
Varırlar Sivas’tan öte ağırlığına bir yasın.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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ÇARŞI

Ufacık ufacık dükkânlar, tahta tahta,
Tahta kepenkleri iki yana merhabalarla açılmış.
Eskiliğiyle uzak ülkeleri hatırlatır Sivas çarşısı,
Sakallı ihtiyarlar oturmuş hasır iskemlelere, beyaz,
Seslenmiş bana doğru, 
Al yüzlü çıraklar, gözleri siyahta.

Bir serinlik var belki uyanmada, belki bismillahta,
Nuhunebiden kalmış.
Dolarlar köylüler yumurtalarla,
Yağlara, arasına dükkânların.
Taze gün ışığı göklerin alışverişinden söyler,
Taze gün ışığı karışır
Karışır köylüler gibi bahta.

Çırak över malını bir aydınlıkla sabahta
Sis altında hayal meyal dülger, bakırcı, kasap.
Tuzcu yapar ilk aksatasını pazarın,
Parayı yüzüne gözüne sürer;
Nasıl bir tat var hemşerim biliyon mu 
Siftahta.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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SİVAS

Millî Mücadele burda seçildi,
Yeminler edildi, antlar içildi,
Âleme yeni bir bayrak açıldı,
Renk aldı, bayrağın alı Sivas’ta.

Çimento Sanayi hava hatları,
Atölyesi yapar, çelik setleri,
İnsanları, ahbap eder yadları,
Zehir eylemezler, balı Sivas’ta.

Kızılırmak etrafından dolaşır,
Pehlivanı, her sahada güreşir,
Cenuptan şimale, teleks ulaşır,
Gider Şark’ın Garb’ın yolu Sivas’ta.

Veliler yatağı, yiğitler yeri,
Han, hamam, saraylar, dolu serseri,
Yeri tarihlerde en eskileri,
Medrese camiler dolu Sivas’ta.
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...

Paşa Camisi’ne biçilmiş değer,
Gökmedrese, eşin yok imiş meğer,
Eski eserleri gezersen eğer,
Çay, ırmağı değil gölü Sivas’ta.

Bütün minareler, semayı süsler,
Çınlatır semayı, yükselen sesler,
İlahi hak için çıkan nefesler,
Böyle geçer, Hakk’ın yılı Sivas’ta.

Demir-Çelik tesisleri kurulur,
Elektrik cihazları gerilir,
B(i)loklar yapılır, katlar örülür,
Mühendis mimarın eli Sivas’ta.

Günden güne sanayisi gelişir,
Ustaları, tezgâhında çalışır,
Çırakları, sanatına alışır,
Olur desen desen halı Sivas’ta.
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Bütün imarata verilir özen,
Tebaası İslâm, bozulmaz düzen,
Deliktaşlı Ruhsat, Feryadî ozan
Şairlerin büyük kolu Sivas’ta.

İsmim Âşık GÜL-YAN, söyler dilimiz,
Kazamız Şarkışla, Sivas ilimiz,
Köyüm Altınyayla, belli halimiz,
Akar Kızılırmak seli Sivas’ta

Gül-Yani
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SİVAS’LA HASBİHAL

Karanlıkta, kandil olur yanarsın,
Kuraklıkta, çağlayan bir pınarsın,
Kökü derinlerde ulu çınarsın,
Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas.
Türk’ün tarihine tanıksın Sivas.

Bir zamanlar, Danişmend’e yurt idin,
Zulme karşı havan gibi sert idin,
Tarih boyu hep mert oğlu mert idin,
Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas.
Türk’ün tarihine tanıksın Sivas.

İlhanlı uğradı, ezip de geçti,
Eratna adalet, yazıp da geçti,
Mugiseddin Tuğrul, kızıp da geçti,
Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas.
Türk’ün tarihine tanıksın Sivas.

Osmanlıya, gözde muhit oldun sen,
Timur’a direndin, şehit oldun sen,
Genç Cumhuriyet’e, şahit oldun sen,
Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas.
Türk’ün tarihine tanıksın Sivas

Güven Tahtakıran
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SİVAS’A USUL USUL KAR YAĞIYOR 

Elleri ceplerinde birisi çıkıyor sokağa
Bugün bir başka sevinç var halinde
Tüm fırtınalarını, bayağı cebelleşmelerini bir yana bırakmış
Kendi bayramını yaşıyor içinde
Ayakları kimsenin bilmediğini beyazlara aşıyor
Sivas’a usul usul kar yağıyor.

Evlerin balkonlarında geziyor bir çift göz
Aklında karmaşık düşünceler
Sanki bir şeyler bekliyor sürgülenmiş kapılardan
Mahallenin delikanlıları gece gezmesinde
Ama en iyi çocuklar biliyor bu bayramı
En iyi çocuklar yaşıyor
Sivas’a usul usul kar yağıyor.

Şehir içi otobüsler geçiyor
Tek tek duraklardan
Kimisi bela okuyor
Kimisi Mushaf misali sırtında taşıyor
Cennetmekân biliyor kimisi
Ayaklar o unutulmaz musikiyi yaşıyor
Sivas’a usul usul kar yağıyor.
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Kepenkler indiriliyor akşamüzeri
Işıklar gölgede yalnız kalıyor
Saçlarına ak düşmüş,
Başlarını öne eğmiş gölgeler gibi
Yokuşlardan uzanıp bulvarlara akıyor insanlar
Sıcak bir çayın hayaliyle giriyorlar içeri
Sivas’a usul usul kar yağıyor.

Sıra sıra dizilmiş,
Sokak lambalarının altında yaşıyor
Romantizmi sevdalılar
Gözlerinden okunuyor aşkları
Bir yıldız kayıyor; el ele göz göze dua ediyorlar
Kimi zamanda karamsarlık sarıyor havayı
Sivas’a sığınıyorlar
Sivas’a usul usul kar yağıyor.

Kaderleriyle, kederleriyle baş başa kalmış varoşlar
Ağlıyor sessiz sessiz
Beyaz bir örtü çekiyor üzerine
Geceye, hüzne, kedere inat
Bir çığlık koparıyor Kızılırmak kimsesiz
Ne terliyor ne üşüyor
Bazen da ayaza çalıyor
Sivas’a usul usul kar yağıyor.
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Sonra Sivas
En güzel gelinliğiyle çıkıyor karşıma
Başımı omuzuna koyuyorum, kollarıyla sarıyor beni
Ve sonra annem oluyor
Ninniler, türküler dinliyorum kucağında.

Elleri ceplerinde birisi çıkıyor sokağa
Gökdelenler gibi yükselen minareler…
Kurbanlığını giymiş üzerine
Yeşil Cami’yi selamlıyor
Kendi bayramını yaşıyor içinde
Saçlarını rüzgâr tarıyor, yüreği kanıyor
Susuyor, susuyor, susuyor,
Ardından kuşlar ağlıyor
Sivas’a hazin hazin kar yağıyor.

Hacı Küçükcılız
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SİVAS’TA

Gönül gel benimle muhabbet eyle,
Hayat, nasıl doğar-batar Sivas’ta?
Hakikat bildiğin ne varsa söyle,
Neslin ahde vefa tutar Sivas’ta.

Mürşid-i kâmilden bu asil mazi,
Yaradan Mevlâ’dan diler niyazı,
Şeyh Çoban’ı, Abdülvahab-i Gazi,
Mübarek erenler yatar Sivas’ta.

Çağlar Kızılırmak, Paşabahçe’si,
Çifteminare’si Gökmedrese’si,
Yükselir semaya ilahi sesi,
İlm-i kelam alır-satar Sivas’ta.

Mereküm, Gardaşlar, Seyfebeli’ni,
Çıkıp nazar ettim, Sivas ilini,
Lale, sümbül, mor menevşe, gülünü
Arı koklar, bala katar Sivas’ta.
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Çaresiz dertlere inerse perde,
Kaplıcaları var şifa her derde,
Yiğitlerin harman olduğu yerde,
Pehlivanlar, perdah atar Sivas’ta.

Türk, Alevî, Sünnî, Kürd’ü Çerkez’i,
HALİL’im der gardaş bildik herkesi,
Birlik şöleninin ta ki merkezi,
Tarifsiz meşale tüter Sivas’ta

Halil Topçu
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ÇAĞLARIN PARILTISI

Hangi uzak köyden gelir
Hangi uzak köylere gider böyle
Bu kağnılar gün doğmadan
Gıcır gıcır.

Bir Sivas soğuğu işlemiş iliklerine
Bir Sivas rengi parlıyor: Kilimde, heybede çorapta
Çakılmış gözleri bir noktaya
Ağlamaklı, ağır.

Buğday yüklü kıl çuvalları
Bakraçlarında: çökelek, peynir, yoğurt, tuz
Kendi tatmamış ama bir lokmasını
Tipide kara taşır.

Unutmuş gülmeyi bu dudaklar
Zara yollarından, Hafik yollarından, Yıldızeli’nden
Bir iniltidir yaşamak
Güzel günleri çağırır.
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Amanın ne iri göz bunlar bal renginden
Amanın keder bahçesinde açılmış çiçekler
Derin sessizliği içindeki karanlıklara
Duy beni, duy beni, diye bağırır.

Seni seviyorum yapında Selçukiler
Dedelerim, ninem yatıyor topraklarında
Kağnılarla, Kızılırmak’la sarmaş-dolaş
Çağlardır.

Sabır sabır hep bu sonsuz türkü
Hep uzak bir düş gibi uygarlık
Bekle Sivas’ım, uzak köylerim bekle
Oh diyeceğin günler yakınlaşır.

Halim Yağcıoğlu
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SİVAS’TA BİR AKŞAMÜSTÜ

bu şehrin
uykuya yattığı saatleri vardı
şehrin en kadim mahallesi
adını
bin yıl önceden kalmış küçük bir mescitten almıştı
koca külliyeden kala kala
bir bu mescit kalmıştı

bu şehir
daha tanışmamışken dünya kentleriyle
daha düşmemişken borsaya
sokak lâmbalarının aydınlattığı
iri parke taşlarla döşeli eğri büğrü sokaklarda
yankılanırdı nal seslerinin ve kırbacın
bir fayton arkasına asılan
haylaz çocuğun sevincinde

bu şehrin
bir kenar mahallesinde akşamüstü
yerler mühürlenirdi akşam ezanıyla
anneler saklayarak seslerini
çağırırlardı çocuklarını
sofralarına
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dedemin ak sakalı göğsünde
tel teldi
dizlerimin üzerindeydi ellerim
bir tespihe uzanmak için içim giderdi
küçük kıpırtılarım
bozacak diye çekinirdim sessizliği
dedem görecek diye titrerdim
dinlemeyi öğrendim

bu şehrin
bir kenar mahallesinde akşamüstü
sakısıda bir erguvan kuruyor şimdi
gecesiz gün başlıyor

İbrahim Yasak
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SANA GELDİM EY SULTANŞEHİR

Sana geldim dün gece düşlerimin aydınlığında ey ulu şehir
Silüetin izledim Yukarı Tekke’den, Kardeşler Tepesi’nden
Seyre daldım Buruciye’yi, Şifaiye’yi, Gökmedrese’yi bir bir
Sesler yankılandı kulaklarımda tarihin derinliklerinden

İçimde ırmaklar çağlıyor ne zaman ki adın gelse aklıma
İkindi sonraları sessiz bir davet gibi Tekkeönü, Paşabahçe
İçtiğim demli çaylar çekiyor Taşhan’ın serin eyvanlarına
İlmek ilmek adımlarımız nakış dokur İstasyon Caddesi’nde

Vuslatın ateşi düşer ayak basıldığında bir kez toprağına
Vakur duruşun, tarihin derinliklerinden şarkılar besteler
Vurur davullar yankılanır beş kapılı şehrin surlarında
Varsın gönüller sevdaya doysun, dinsin yanında hasretler
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Akşamları bilirim derin bir sessizliğe bürünür ahşap konaklarda
Alınyazısına boyun eğmiş iki büklüm kadınlar su taşır
Anlatır koca bir geçmişi aksakallı ihtiyarlar cami avlusunda
Avuçlarında bir ömür, alınlarında çizgi çizgi tarih kazınır

Sen sazın hüznü, sözün sultanı büyüdüğüm şehir
Sen sevdamın harmanı, gönlümün sultanı şehir 
Sen acılarıma ortak, özlemlerime yoldaş şehir
Sen ruhumun coğrafyası, umudum, sevdam sultanşehir
Sivasımsın, şehrimsin, alınyazımsın ey sultanşehir

İbrahim Yasak
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GARDAŞ SEN SİVAS’IN NERESİNDENSİN?

Dur gardaş! Bir selam ver geç, dostuna 
Yabancı değilsin, bizim eldensin 
Endamın gururun bize benziyor 
Yiğidin harman olduğu yerdensin

Sivaslısın gardaş tanıdım seni 
Neredensin söyle gardaş ilçeni? 
Bilirim ben Sivasımdan göçeni 
Gardaş, sen Sivas’ın neresindensin?

Demirim, çeliğim sana emanet 
Yiğitlik var serde, etmezsin minnet 
Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert 
Gardaş, Divriği’nin neresindensin?

Gökpınar’ın berrak suyundan mısın? 
Selçukların asil soyundan mısın? 
Yoksa üç beldenin birinden misin? 
Gardaş, sen Gürün’ün neresindensin?
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Namın duyurmuşsun dünya âlemde 
Balıklı çermiğin tıbbın dilinde 
Garabaş gür sesli, yayla yolunda 
Gardaş, sen Kangal’ın neresindensin?

Kösedağı kanat gerer üstüne 
Yiğit gardaş, mert davranın dostuna 
Sahip çıkan hemşehrine, nesline 
Gardaş, Suşehri’nin neresindensin?

Kösedağ yaylasının zirvesinden mi? 
Pötürge gölünün çevresinden mi? 
Kızılırmağımın çehresinden mi? 
Gardaş, sen Zara’nın neresindensin?

Asil soylu, güzel huylu hemşehrim 
Büyük gölden su içmişe benziyon 
Sivasıma gönül verin yürekten 
Gardaş, sen Hafiğin neresindensin?
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Kelkit vadisinin güzel yerinden 
Sessiz durup yükselirsin derinden 
Kösedağ’ın yiğit bekçilerinden 
Gardaş, Koyulhisar’ın neresindensin?

Gönül gözü ile dünyayı gören 
İnsanlığa örnek olan, yön veren 
Âşık Veyselimin doğduğu yerden 
Gardaş, Şarkışla’nın neresindensin?

Pir Sultan Abdal’ın Banazından mı? 
Acılarla dolu ayvazından mı? 
Kabayelinden mi, poyrazından mı? 
Gardaş, Yıldızeli’nin neresindensin?

Gür sesiyle yükseklerden haykıran 
Sarılırsın Sivasına doğrudan 
İşsizlikten göçtün sen de yurdundan 
Gardaş, İmranlı’nın neresindensin?



81

...

Hoşgeldin hemşehrim, dost kervanına 
Suşehri’yi, Zara’yı aldın yanına 
Göğsüm kabarıyor güzel adına 
Gardaş, Akıncılar’ın neresindensin?

Yeni girdin, ilçe olup araya 
El attık, seni de kattık halaya 
Sen de çıkan Kösedağa, Yaylaya 
Gardaş, Gölova’nın neresindensin?

İçtiniz mi gardaş, Tecer suyundan? 
Karabaş koyunun Kangal soyundan 
Merkezime yakın çevre köyümden 
Gardaş, sen Ulaş’ın neresindensin?

Ata sporumu yaşatan sensin 
Kısbet giyip perdah atanım sensin 
Can hemşehrimizsin, sen de bizdensin 
Gardaş, Doğanşar’ın neresindensin?
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Uzunyayla siper olmuş bağrına 
Şiirler yazılmış senin uğruna 
Hoş gelmişsin sen de dost kervanına 
Gardaş, Altınyayla’nın neresindensin?

Baba vatanımsın, benim ilçemsin 
Gönlümde taht kuran gülsün, çiçeksin 
Seni sevenleri candan seversin? 
Gardaş, Gemereğin neresindensin?

Yiğitler diyarı aslan ilinden 
Dostların soyundan, âşık dilinden 
Badelerle dolu pirler elinden 
Gardaş, sen Sivas’ın neresindensin?

İhsan Akpınar
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SİVASIM

At koşturup cirit attım karada,
Çok düşüp kalmıştım, yerde Sivas’ım.
Halay çekip güreş tuttum arada,
İtibar kalmadı, merde Sivasım.

Bakırın yerini, naylonlar aldı,
Yemenici örsü, müzeye saldı,
Şal ile şalvar, talipsiz kaldı,
Sor halimi, selâm ver de Sivasım.

Ne gümüş köstek, var ne çuha yelek,
Çobanda kaval yok, koyunda kelek,
Sıladan gurbete sırtımda şelek,
Bir gariplik vardır, serde Sivasım.

Kızılırmak, durgun akar, yası var,
Kağnı gıcırdamaz, motor sesi var,
Çifteminare’nin düşüncesi var,
Geçmişi örtüyor, perde Sivasım.

İSMETÎ, içini ellere açmaz,
Caddelerden yaylı faytonlar geçmez,
Üstümüzden daha turnalar uçmaz,
Kuş dilinden anlar, nerde Sivasım?

İsmetî
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SİVAS

Kıymetini neden ise bilen yok,
Pazarda, altının pul olur Sivas.
Keten değil, ipek versen alan yok,
Atlasın satılmaz, çul olur Sivas.

Cebini arar da kuruş bulamaz,
Talihe küskündür, barış bulamaz,
Durmadan dolaşır, bir iş bulamaz,
Dışarda gâvura kul olur Sivas.

Yumruğunu sıkar, kendine vurur,
Yağsız aşlar ile ot gibi kurur,
Geçim kapıları kitlenmiş durur,
Yokluk ateşiyle kül olur Sivas.

Köprüsüz geçilmez, bulanık selden,
Çile çaldırırmış, her çeşit telden,
Demir madenini aldılar elden,
Sözü duyulmayan lâl olur Sivas.
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Vatana yardıma koştuğu hâlde,
Ufkundan ışıklar saçtığı hâlde,
Atatürk’e kucak açtığı hâlde,
Şimdi hükûmete el olur Sivas.

Âşık İSMET aslan oldu kediler,
Hakkımızı başkaları yediler,
Her seçim geldikçe ninni dediler,
Söylesem acayip hâl olur Sivas

İsmetî
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GELİN GÖRÜN SİVAS’TA

Sivaslı’yı kaba saba görenler,
Bol hürmeti, gelin görün Sivas’ta.
Sivas için yanlış karar verenler,
Öz şefkati, gelin görün Sivas’ta.

Tepemizde baykuş gibi ötenler,
Çıkar için benliğini satanlar,
Uzaktan Sivas’a atıp tutanlar,
Merhameti, gelin görün Sivas’ta.

Askere, polise, kurşun sıkanlar,
Kiralanıp burda otel yakanlar,
Bizim aramıza nifak sokanlar,
Muhabbeti, gelin görün Sivas’ta.

Kin ve iftiranız, daha bitmedi,
Terse döndü, hesabınız tutmadı,
Sivas halkı, ülkesini satmadı,
Asaleti, gelin görün Sivas’ta.
Yabancı kültüre olurlar şahbaz,
Örf ve âdetine diyor ki “Yobaz,”
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Yobaz olan, insanlıktan anlamaz,
Nezaketi, gelin görün Sivas’ta.

Yıllarca düşmanın yetmedi gücü,
Bir gaflete düşmek acı mı acı,
Misafirdir, Sivaslı’nın baş tacı,
Hakikati. gelin görün Sivas’ta

Cumhuriyet kurdu, canların canı,
KAPTANÎ diyor ki, “Atanı tanı.”
Dört Eylül’dür, kutlamanın zamanı,
Sadakati, gelin görün Sivas’ta.

Kaptanî 
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SİVAS

Dağlarında, gül olaydım Sivas’ın,
Ağacında, dal olaydım Sivas’ın,
Peteğinde, bal olaydım Sivas’ın,
Yazına, kışına sor beni gardaş.

Mereküm’ün yeli olsam Sivas’ın,
Şeker şerbet dili olsam Sivas’ın,
Muhabbetin eli olsam Sivas’ın,
Suyuna aşına sor beni gardaş.

KUTUBÎ’yem benim yerim Sivas’tır,
Yâre hasret kalmak, zulümdür yastır,
Yiğitler yatağı türküm Sivas’tır,
Dağına, taşına, sor beni gardaş.

Kutubî
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BU NE BİÇİM SİVAS Kİ

ULA YAVRUM BU NE BİÇİM Sivas ki:
Boy vermiş yücesinde
Şu yüce yurdun!..

Aha, belinde Kızılırmak
Başında bulutlar poşu
Senin Tecer, Yıldız, Gürlevik:
“Çekin halay dizilsin”
Diye girmiş sıraya
El tutmuş yürekten…

Efendiii, öylemi yekinmiş Sivas
-Vay babam vay-
Başlamış koca tarih oynamaya
Yerli yerinden…
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Bu ne biçim Sivas ki gardaş
Türküler yağdırır güzelden güzel;
Kâh seher yelinde
Yayla gülüne
Bazı da gücenip zalım feleğe
Gurbete seslenir özlem üstüne
He mi derinden derinden…

Bu ne biçim Sivas ki dayııı
Hep selam sarmış serhatlere
Yiğidin haran olduğu yerden
Tümen tümen aslanları ılgar ederek.

Bu ne biçim Sivas ki, uşak,
Şaar desek, kent desek bir ufak kalır
-Ne hikmettir bilinmez-
Bir uçtan bir uca
Bağrında canlanır koca memleket…

Yine de bayrak şehir
Ata şehir!..
Bizim Sivas
Unutulmuş.

Muammer Dülger
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SİVAS

Dokuz aydır bekliyorum gelmedi,
Sabret gönül, bir gün yaz olur Sivas.
Senin gibi mert bir şehir kalmadı,
Korkarım üstüne söz olur Sivas.

Gelinleri dokur, nakışlı kilim,
Evliya yatağı vatanım elim,
Ancak bir tek bildin sen benim halim,
Maşallah ki sana göz olur Sivas.

Koyunlar yayılır, yaylalarında,
Eksilme yok, yücelme var şanında,
Yiğitlerin gezer, er meydanında,
Ne kadar methetsem, az olur Sivas.

MUSTAFA’yı sen bağrında beslersin,
Kızılırmak güneyinden süslersin,
Biliyorum bizden saygı istersin,
Bu sözün üstüne haz olur Sivas

Mustafa Altınay 
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SİVAS

Çıktım Gardaşlar’a, seyran eyledim,
Tarihe mal olmuş kalesin Sivas.
Dört yanıma baktım, coştum söyledim,
Gurbete gidene sılasın Sivas.

Bir yanında, Kızılırmak bükülür,
Üniversite abidesi dikilir,
İlim irfan tohumları ekilir,
Yeşeren kültüre, halısın Sivas.

Yıldız Dağı, başı duman görünür,
Lale, sümbül örtüsüne bürünür,
Bölük bölük, ak koyunlar sürülür,
Ağlayan gözümün selisin Sivas.

Gökpınar gölünde, yedi renk vardır,
Folklorda, türküde bir ahenk vardır,
Taşın toprağında bir mihenk vardır,
Bozulmamış, bağın gülüsün Sivas.



93

Tödürge Gölü’nden, Yaraş Beli’nden,
Bade içtim, bir güzelin elinden,
Pir Sultan Abdal’dan, Âşık Veysel’den,
Zaralı Halil’in ilisin Sivas.

Suşehri’nde, Kelkit Çayı vadisi,
Divriği’de, Selçuklular camisi,
Sinesinde, Abdülvahab Gazisi,
Seyyah Evliyanın yolusun Sivas.

Ulaş’ın gölünde uçuşur kazlar,
Nişanda, düğünde çalınır sazlar,
Çayırda madımak toplayan kızlar,
Derbeder aşığa kalesin Sivas.

İmranlı’nın suyu soğuk içilmez,
Çok şairin vardır, amma seçilmez,
Ruhsatî, Refikî hiç söz edilmez,
Şairin yazarın ilisin Sivas.

Divane gönlümde bilmem, neler var?
Senden ayrı kalsam, çekem ahüzâr,
RAHMİ’ye sonunda olursan mezar,
Şu fani cismime gülesin Sivas

Mustafa Rahmi 
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SİVAS KİLİMİNDE SİVASLI KIZLAR

Bir ilmek çalar tezgâhta Kezban
Bir nakış vurur kilime Gülizar.
Övünebildiğin kadar övün Sivas
On parmağı hüner dolu kadınların var.

Odalara saadet getiren bir kilimi
Bir Sivaslı kız işleyebilir ancak.
Memleketim sinmiş benliğime
Al al, yeşil yeşil, çiçek çiçek

Bu eller taşıyla, toprağıyla, kokusuyla
Türkiye’mi işlemiş
Bu eller Sivas kızlarının elleri
Bakışları sinmiş kilimlere bakışları
Yumuşaklığından belli.

Bir efsane var öteden beri
-Üç yüz yıl önce, bir günden
Bir Sivaslı kızın parmak izleri çıkmış
Üç yüz yıllık Sivas kiliminden-
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Al al, yeşil yeşil, çiçek çiçek
Memleketim sinmiş benliğime
Raks etmiş usta parmakları
Sivas kızlarının, ipler üzerinde.

Kendi güzelliğinden de katmış bir parça
Vatan kokusuna boyamış kilimleri
Elleriniz yeşillensin, hünerli elleriniz
Kulakları çınlayası Sivas kızları

Mustafa Tecirlioğlu
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SİVAS GÜZELLEMESİ

Duyarım uzaktan, bir derin sızı,
Yadıyla, bir başka güzeldir Sivas.
Şehir değil sanki bir peri kızı,
Adıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Sert bakışlı, korkusuz yiğit yatağı,
Savaşta en başta kurmuş otağı,
Sonunda şan alır, ölüsü sağı,
Eriyle, bir başka güzeldir Sivas.

Veysel’i kara yer, bağrına alır,
Bağlama mirası, dünyada kalır,
Pir Sultan ölse de Ali İzzet gelir,
Sazıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Madımak mis gibi, yanında soğan,
Tokat’ın pekmezi yanında tahan,
Mıhlayla yapılmış, bir koca sahan,
Aşıyla, bir başka güzeldir Sivas.
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...

“Keşik, gucah, nemarek” diyen dilleri,
Ayrı düşer yaşarsa gurbet elleri,
Yabana kardaşım der gönülleri,
Diliyle, bir başka güzeldir Sivas.

İşte Gökmedrese, Çifteminare,
Atatürk’le attı kalbi, tek pare,
Kurtardı vatanı, Kong(ı)re çare,
Yaşıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Suyu vardır, çermiklere şifadır,
Hastalığa sağlığa derde devadır,
Kepenekten içmesi zevk ve safadır,
Suyuyla, bir başka güzeldir Sivas.

Misketin yerine, cıncık satılır,
Gödelektir adı, taşlar atılır,
Oynanan aşıksa, kemik ütülür,
Oyunda, bir başka güzeldir Sivas.

Güzeldir, kızların al yanakları,
Gözleri göz değil, kalp konakları,
Kavuşmak bir yiğide hep adakları,
Yâriyle, bir başka güzeldir Sivas.
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Sivas ellerinde çalınmış sazı,
Allı turna getirmiş yardan bir sızı,
Türküyle yoğrulmuş Sivas’ın sözü,
Sesiyle, bir başka güzeldir Sivas.

Yaymışlar kuzuyu, bayıra vurup,
Tutmuşlar yolları, madımak derip,
Abdurrahman’ında sırt sırta verip,
Halayda, bir başka güzeldir Sivas.

Paşa Fabrikası’nda sular akıtır,
Değirmenler santırallar döndürür,
Lâle zambak, mor menekşe eğdirir,
Yeşille, bir başka güzeldir Sivas.

Tahtaya can vermiş ağazlık olmuş,
İpliğe renk vermiş cehizlik olmuş,
Rengârenk halıyla hayale dalmış,
İşiyle bir başka güzeldir Sivas.

Lapa lapa bir kar olup yağsa da,
Ayaz olup elin, yüzün ovsa da,
Geceleri biraz soğuk olsa da,
Kışıyla, bir başka güzeldir Sivas.
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Güz gelir, ağaçlar boynunu büker,
Baharda âşıklar kol kola gezer,
Yel vurur, yollarda dumanlar tozar,
Yazıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Kale Park’a çıkıp seyret Sivas’ı,
Cıbırlar’a gider, yoksa parası,
Ethem Bey’in Parkı, hepsinin hası,
Parkıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Kabakyazısı, Bezirci, Kümbet,
Hacısait, Ali Baba, Hükûmet,
Çavuşbaşı’ndaysan, aman dikkat et,
Semtiyle, bir başka güzeldir Sivas.

Hafik’tedir, pehlivanlık gözesi,
Koyulhisar, Gemerek’in hoş sesi,
Divriği’nin can veren demir nefesi,
Yeriyle, bir başka güzeldir Sivas.

Balık vardır, Gökpınar’da oynaşır,
Zara’mızda, dostlar vardır söyleşir,
Kangal çermiğinde sular kaynaşır,
İliyle, bir başka güzeldir Sivas.
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Suşehri güzeldir, bahçesi, bağı,
Ad vermiş beldeye, o Yıldız Dağı,
Şarkışla’yı sorarsan âşık yatağı,
Her yanıyla, bir başka güzeldir Sivas.

Dertli âşık boşadır çektiğin emek,
Olmazsa fındığı, kırmadan yemek,
Sevmek için ancak bir görmek gerek,
Gerçekte, bir başka güzeldir Sivas.

Şalgamıdır, bağlarıdır nam salan,
Çobanıdır çiftçisidir horlanan,
Yollarıdır, kavağıdır boylanan,
Irmağıyla, bir başka güzeldir Sivas

Nazım Onmuş
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BİR SİVAS’A SIĞDI KOCA DÜNYA

Bir sarhoşluğumla tanır beni bu şehir
Bir de şairliğimden yana tanırdı.
Şimdi o da kalmadı ya çok şükür
Çoluk-çocuk etrafımızı sardı.

Doymadığım çocukluğumu yaşarım
Şu parke taşların her birisinde
Başka yerde öleceğimden korkarım
Efkârım dağılır meyhanesinde.

Aklım fikrim sana emanet ya rabbim!
Bunca özlenecek nesi var bilmem?
Selçukludan kalma bütün sanatı
Başka hiçbir şehri bu kadar sevmem.

Kara gözlü sevgili de yok şimdi
Nere gitsem gitmeden özlerim
Bir kapkara ağrı sarar içimi
Yağmur gibi yaş akıtır gözlerim.
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Her nere gittimse gözümde tüttü
Ankara, İstanbul ve bir de Konya…
Can ektimde yollarına, sanki can bitti
Bir Sivas’ sığdı koskoca dünya.

Ne kadar söyleşim methiye değil
Çoğalır özlemim uzak kalınca
Bir tek Veysel’i duy önünde eğil
“Dost…” diye seslenir sazı alınca.

Odalara saadet getiren bir kilimi
Bir an olsun düşürmesem dilimden
Yazık, başka şey gelmiyor elimden
Can çıksa da Sivas çıkmaz gönlümden.

N. Abdullah Tosun
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SİVAS MARŞI

Selçukluya, Osmanlıya duraksın,
Dosta yakın, düşmanlara ıraksın,
Kurtuluşa destek veren yüreksin,
Alpaslan, Yıldırım mazi Sivasım;
İstiklâl Harbinin özü Sivasım

Alperenler, Battal Gazi eyleşti,
Pir Sultanlar, Ruhsatîler söyleşti,
Talibîler, Feryadîler dertleşti,
Dertlilerin derdi oldun Sivas’ım;
Âşıkların yurdu oldun Sivas’ım

Zaralı Halil’den deyiş dinletir,
Halayı davulu vurur inletir,
Çobanın kavalı seni anlatır,
Abdülvahab Gazi, nesli Sivasım;
Gönül türküleri sesli Sivasım
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Âşık Veysel, sevdi kara toprağı,
Sarısözen için gönül durağı,
Sevgilerin saygıların yumağı,
Millî kültürümün süsü Sivasım;
Millî varlığımın sesi Sivasım

Şemseddin Sivasî, asırlık çınar,
Âşık İsmetî de hep Hakk’ı arar,
Sefil Selimî’nin sözleri yarar,
Memleketim, köyüm, ilim Sivasım;
İşte budur, benim hâlim Sivasım 

Recep Kızılkaya 
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SİVAS’TA

Bizanslı, Selçuklu, Osmanlı Devri,
Çadır kurdu, keven söktü Sivas’ta.
Çoğunluk-azınlık, kabayla sivri,
Hayat sürdü, kağnı çekti Sivas’ta.

Tarihi devirdik, sayfalar açtık,
Köprüler kurdular, üstünden geçtik,
Cumhuriyet adlı rejimi seçtik,
Anayasa ocak yaktı Sivas’ta.

Ferfana, gelenek, imece, töre
Madımak, Üçayak oynardı yöre,
Halay çeker idik, iz süre süre,
Çok şey öldü, göçü çekti Sivas’ta.

Cirit oynanırdı, yarışırdı at,
Düğünde “Tey tey” yükselir kat kat,
Davula zurnaya biraz bahşiş at,
Güzel çoktu, niza yoktu Sivas’ta.

Rençperler harmanda ayran içtiler,
Gençler, Ramazan’da ekin biçtiler,
Kışın, önümüzde çığır açtılar
Pek çok kabadayı çıktı Sivas’ta.
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Kültürü, folkloru, türküsü, sazı,
Güçlü âşıkları, atıştı bazı,
Sekili odalar, çözerdi buzu,
Sıcak vurdu, terler aktı Sivas’ta.

Küçükler, büyüğe sevgi beslerdi,
Komşular, iftara fakir seslerdi,
Herkes birbirini kırmaz, süslerdi,
Ahali yan yana tekti Sivas’ta.

Bölücüler, halka nifak soktular,
Temiz insanlara, kurşun sıktılar,
Birlik isteyene karşı çıktılar,
Her kökten kimseler yekti Sivas’ta.

Bayramdan bir evvel, arefe günü,
Memmecim gıliği, çocuk düğünü,
Cazip yönleriyle anlattım dünü,
Atalar, muhabbet ekti Sivas’ta.

Camiler, kümbetler, hamamlar, hanlar
Müzeler, dopdolu kılıçlar kınlar,
Minarede ezan okuyan canlar,
Ağıt düzdü, türkü yaktı Sivas’ta.
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Köylü köyde mera sürdü, döğüştü,
Partizanlar partizanla boğuştu,
Eskiye nazaran çok şey değişti,
Aydınlar canından bıktı Sivas’ta.

Şiveler, lehçeler girmiş iç içe,
Pazar kurmuş sergi sermiş iç içe,
Dünya var olalı durmuş iç içe
Nice cahil beylik çöktü Sivas’ta.

Ustalar ördüler, kerpiçten duvar,
Emzikli avratlar, yaydılar davar,
Tek-tük küheylan da gemini gever,
Zaman sikkeleri söktü Sivas’ta.

Kaldı’nın yerinde, Yüksekokul var,
Hukuk, tıp tahsili yapan akıl var,
Fenle edebiyat misli nakil var,
Eğitim bayrağı çekti Sivas’ta.

Dikimevi vardı, hani ya nerde?
Ufak atölyeler ilaç mı derde?
Fabrika yok, fakir çilede darda,
Ahali boynunu büktü Sivas’ta.



108

Teknik ilerledi, derler ve lakin,
İşçiler iş ister, aç kalan sakin,
Huzura hasretiz, felç tuttu sükûn,
Mutfaklarda, şimşek çaktı Sivas’ta.

Otobüs durağı taksi durağı,
Minibüsler taşır, orta direği,
Bütün kimselerin yanar yüreği,
Geçim develeri ıktı Sivas’ta.

Parayı kazanan tez elden göçtü,
Yatırım yapmaktan çekindi kaçtı,
İyi meziyetler diplere geçti,
Tacirler mezara soktu Sivas’ta.

Kışları gayet sert, yazları ılık,
Rüzgârlar çarçabuk değişir kılık,
Gençler evlenemez, kızları kalık,
Bekâr kaldı, pabuç çaktı Sivas’ta.

Altını üstünü takip et ara,
İnsanım diyorsan herkese yara,
Bu SEFİL SELİMÎ etmez beş para,
Acım dinmez sevgi vakti Sivas’ta

Sefil Selimî  
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SİVAS İÇİN

Erzurum ilinden çıkınca yola
Sıla acısıyla düşmüştüm yasa
Lakin hiç gariplik, keder duymadım
Gelince ikinci yurdum Sivas’a.

Önce tarihine açtım bağrımı
Sonra göklerine sundum çağrımı
Dindirdim içime yatan ağrımı
Sonra esrarını sordum Sivas’a

Dedi; Benim huyum senin huyundan
Erkek, asil soyum, senin soyundan
Bende, Türk’ün en mübarek şeyinden:
Vefadan bir çelenk ördüm Sivas’a.

Baktım ima n dolu Gökmedrese’si
Sesi, kırk asırlık ceddimin sesi
Unuttum burada kederi ye’si.
Aşk ile kendimi verdim Sivas’a.
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Yıldız Dağı bir uluca dağıdır
Kızılırmak, şeref-şan ırmağıdır
Nice şairlerin dert ortağıdır
Her şöhreti reva gördüm Sivas’a.

Ruhsatî’den, Pir Sultandan, Veysel’den
Şiirler dinledim en içli telden
Sesle duydum erce,  her karlı belden
Gayrı dergâhımı kurdum Sivas’a.

Ovaları sanki şiir dizisi
Yaylalarda otlar koyun kuzusu
Meskenimiz: Cennet Kabak Yazısı
Efsane ufkundan girdim Sivas’a.

Paşafabrikası, Ethem Bey Parkı
Güzellikte yoktur iremden farkı
Tanrım sanki dile gelir ve der ki:
“ben her güzelliği verdim Sivas’a.”

Allah’a açılır ışıklı yolu
Bir gün bükülmemiş çelikten kolu
Şiir bahçesinden en taze gülü
Rıza der, şevk ile derdim Sivas’a.

Rıza Ümit
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DAĞ NEFESLERİ

-I-
Ey gönül dağları, Tecer Dağları!
Irmağın çağırır eski çağları
Bakar yıldızlara; yâd eder gönül
O rüyayı gördüğümüz dağları.

Dağlar ki yâd eder o rüyaları
Gönül dağlarda yâd eder dağları.

Ey dağlarda baş döndüren sonsuzluk
Göğe doğru yolculuk; ufkumuz sonsuz ufuk
Ey dağlara çıktıkça hafifleşen ruhumuz
Ruhumuz yükseldikçe genişliyor ufkumuz.

Ruhumuz dağlar aşar… Yedi iklim dolaşır
Gönlümüz aşkla yaşar! Ta göklere ulaşır!
Dağlarda sonsuz ufuk… Hür ufuklar yaşanır
Bir dağ olur sarhoşluk: dağlar bulut kuşanır
Dağlar ki yâd eder o rüyaları…
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-II-
Hırsız Gediği’nden aştık; başladı kar fırtınası
Tecer’de durup baktık: Dağda kar yok gibiydi
Köyden kızak gelmemiş başladık yürümeye
Hırsız Gediği’nden aştık bir kış, bir kar
Bir fırtına, bir tipi.
Giderim giderim de Tecer Dağı görünmez
Üç arkadaş gideriz, gideriz bata çıka
-gideriz gideriz bir iz belirmez-
Nereye gidiyoruz?
“Hırsız Gediği’ni aştık”
“Bu tipi dinmez!”
“Ayaklarım donacak”

Durduk, şaşırdık, döndük dolaştık
“Ha gayret arkadaşlar az kaldı köye”
“Ha gayret, geldik artık”
“Peki ama köy nerde?”

Fırtına durmuyordu, ses sese karşı artık
Göz gözü görmüyordu! nereye gidiyorduk?
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“Artık yürüyemiyorum” ayaklarım donuyor.
“Siz gidin arkadaşlar, köyden yardım getirin”
Bir beyaz karanlıktan köpek sesi geliyor
Beyaz karanlıkta köpek sesleri
Gözlerimin önünde binbir hayal
Beyaz karanlıkta gözlerim kapanıyor
Rüyalar görüyorum:
Rahvan atım aşıyordu dağları!

Şahin Uçar
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BENİM ŞEHRİM

-I-
Şehrin sokaklarında hep dostluklar büyürdü
Küçücük sevinçlerden mutluluk avlayarak
Bir cana diken batsa, mahalle üzülürdü
En küsün zamanlarda umutlar toplayarak

Öksürük tarlasında çocuklar oynaşırdı
Yukarı Tekke’deyse kutsanırdı cumalar
Şafağın ışığıyla kuşlar cıvıldaşırdı
Şehrin semalarında uçuşurdu turnalar

Toprak sokaklarında “âşıklar” yarışırdı
Enekemizde hani kurşunlu olacaktı
Bir küçücük kemikte dostluklar oluşurdu
Ütülen, bir sonraya hayaller kuracaktı
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-II-
Ben mi yaşlanıyorum, Sivas mı gençleşiyor
Adını andığımda yüreğime kan damlar
Divane âşık gibi sevdam derinleşiyor
Bir ben bilirim beni ve birde Mecnun anlar

Ayrılmıştım ve fakat sen bende esir kaldın
Türkülerini duysam alev alev yanarım
Bedenimi fethedip ruhumu teslim aldın
Hikâyemizi bir sen ve birde ben anlarım

Benliğimi yakarak, semana savursalar
İnan ki bir ah demem! Sevinçlerim çoğalır
Gökmedrese’yi alıp göğsüme saplasalar
Belki de derman olur! Acılarım azalır

İsmail Ceritli
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BELDE-İ MATLUB

Bir yanda Şemsi Sivasî
Bir yanda İbni Hümam
Kurulur irfan meclisi
Hu hu sesleriyle dolar asuman
Esrarına vâkıf olur bu şehrin
Ramazan da “yâ Hannan”ı okuyan
Yahut duyan

Bir ilahi meşktir dökülür dudaklardan
Meydan Camii’nde mevlid
Cami-i Kebir’de Kur’an
Dilemiş, her taşına sinsin tevhid
Her semtine bir medrese kuran

Arap Şeyh’ten, Mor Ali Baba’ya
Erenler destanıdır iş bu serencam
Bir nazar atılır Yukarı Tekke’den
Şehrin siluetine
Masivadan maveraya yol bulur
Kayadan kayaya atlarken
Ahmedi Duran
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...

Kanaat ki alın teri kıvamında
Sofrasında berekete dönüşür
Pezükle madımak yahut peskütan
Bir tebessüm kadar içten ve doğal
Sadaka taşına şükrünü koyan

Çifte Minare’de sultan sesi var
Asalet karışmış suya toprağa
Hünkâr divanında Danişmend Gazi
Adalet dağıtır cümle yoksula
Akdeğirmen, Çavuşbaşı, Aydoğan
Bir huzur iklimidir bu şehr-i matlub
Gün olur sultanlara mesken olur
Gün olur şehirlere sultan

Çay, semaver, zikir; aşkın formülü
Aranır gecenin kara göğsünde
Kemal-i edeble yola koyulan
Kendini bahtiyar kişi addeder
İhramcızade’yle adı anılan
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Kekik kokulu vadilerinde
Yiğitlik türküleri söylenir
Her biri bir destan olan
Rüzgâr efsun olmuş, suları ab-ı hayat
Şifa dağıtır mesh ederek
Şifa dağıtır binlerce balık,
Onlarca yılan

Höllükle çeliklenmiş çocuklar ki
Yüreği cennet genişliğinde
Gözleri çiçekler kadar duru
Boynu bükük, mahzun
Erken olgunlaşır burada insan
Ram olur kaderin demir eline
Boyacı, simitçi, çaycı vs
Çocukluğudur çalınan

Sadettin Yıldız
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SİVASIM

Çoktur benim şu Sivas’a nazarım,
Lale, sümbül güller açmış Sivasım
Ölür isem, Tekke olsun mezarım,
Çok insanlar, konmuş göçmüş Sivasım.

Âşığı çok olur, hem de ozanı,
Eksik olmaz okuyanı yazanı,
Sabahları, huzur verir ezanı,
Adı tarihlere geçmiş Sivasım.

Etiyle kıyması, meşhurdur balı,
Kurarlar tezgâhı, dokurlar halı,
Renk renk bezenmiş, yeşili, alı,
Sanatı, dillere düşmüş Sivasım.

İlçeler etrafa eylemiş sıra,
Yıldızeli, Hafik, İmranlı, Zara,
Divriği, Suşehri, Koyulhisar’a,
Her yana böylece taşmış Sivasım.
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Gemerek, Şarkışla, Divriği,  Gürün,
Ulaş’la Kangal’da bol olur ürün,
Türkiye içinde bellidir yerin,
Yurdun ortasına düşmüş Sivasım.

Verimlidir Akıncılar ovası,
Ona eş değerdir Altunyayla’sı,
Hayat verir Doğanşar’ın havası,
ŞÜKRANÎ’ye sırrın açmış Sivasım

Şükranî (Şükrü Toprak)
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SİVAS’A ÖZLEM

Sevinci sendedir
Gönlümün
Sendedir kederi, yası
Doğup büyüdüğüm şehir
Nasıl sevmem
Nasıl anmam Sivas’ı,

Tarihin yaşına eşit
Yaşı var
Devrim tarihine ışık tutan
Başı var

Buruciye, Şifaiye
Çifteminareler, Gökmedrese…
Kulak ver tarihten gelen
Tarih olmuş bu sese
Ulu cami, ulu minaresiyle
Abdulvahabigazi
Gazlarda yankılanan sesiyle
Kucaklamış Sivas’ı
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Mısmılırmak kadar mısmıldır insanı.
Mısmıl yüreğinde 
Mısmılırmak kadar 
Mısmıldır insanı
Yüze gülmeyi bilmez
Eğilmemiş dik başı
Eğilmez
Ne zora ne paraya
Sözlüğünde yoktur
Sivaslının riyaya

Bundan diktir başı
Bundan metelik vermez
Sivaslı
Bütün dünyaya

Vehbi Cem Aşkun
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SİVAS HASRETİ 

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan 
Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle... 
Her sabah yeniden ezan sesiyle 
Müslüman Müslüman uyanan şehir.

Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel 
Ne güzel seni duymak bir ney sesinde. 
Şemsî Sivasî’nin mübarek türbesinde 
Kandil kandil yanan şehir.

Halayların, türkülerin, çağırır beni uzaktan 
Yüreğim hep, Mısmıl Irmak gibi tertemiz, 
Nerde Çifte Minare’miz, Gök Medrese’miz? 
Sımsıcak dualarla maziyi anan şehir...

Alaca karanlıkta yoksul kağnılar 
Ağlar inim inim senin yerine 
Tozlu sokaklarına, kerpiçten evlerine 
Bakarak kendinden utanan şehir.
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Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınla 
Yılın altı ayında yağıp duran karınla 
Ve soğuk sularınla, serin rüzgârlarınla 
Gözümde tütüyorsun can şehir.

Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer 
Görürsem bir daha gönül gözüyle seni. 
Anla bir rüzgâr gibi yüreğimden geçeni. 
Ve sonra anam gibi sar beni Sultan şehir.

Yavuz Bülent Bâkiler
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SİVASTA YOKSUL ÇOCUKLAR

Sivas’ta Ulu Cami avlusunda çocuklar
Yalvaran gözlerle etrafa baka baka
Açıyorlar küçük esmer avuçlarını:
-Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka!

Hükûmet konağının yanında biri
Bir kemik kalmış bir deri...
‘Boya cila yimbeş, boya cila yimbeş diye ağlıyor
Ve daha fırça bile tutamıyor elleri.

Garipler Pazarı’nda körpe çocuklar
Yorgunluktan güzelim yüzleri al al...
Öldüren bir çığlık dudaklarında:
-Boş hamal! Boş hamal! Boş hamal!

Nane satan su satan yetim çocuklar
Şarkı söyleyemediler güneşe aya...
Biliyorum ne masal dinlemeye doydular
Ne oyun oynamaya...
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Bezirci’de, Yüceyurt’ta Altıntabak’ta...
Çocuklar var incecik yüzleri nurdan
Ama toz toprak içinde elleri ayakları
Oyuncakları çamurdan...

Ve günahkâr çocuklar, suçlu çocuklar
Mahkeme salonunda bakarım dizi dizi
Bu suç bizim suçumuz, bu günah bizim
Affedin bizi.

Gökteki yıldızlar kadar sayısız
Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları
Anladım farkınız yok koparılmış başaktan!
Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık
Utanıyorum yaşamaktan.

Yavuz Bülent Bâkiler






