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Acılar içinde kıvranan savaşçıyım 

 

Yokluğundur sırtıma bir bıçak gibi saplanan  

Ben buralarda sensiz her şeye yabancıyım  

Her taraf sessiz her taraf karanlık  

Acılar içinde kıvranan savaşçıyım  

 

Hüngür hüngür ağlayışım imdat çığlıklarım  

Göz yaşım içimde ılık ılık bir kan  

Seni anlatan şarkılar duydum bu akşam  

Her aldığım nefes zehir zemberek şu an  

 

Ta uzaktan sensiz bir şarkı duydum  

Sonra diz üstü çöküp bir ağıt tutturdum  

Hayal yaşıyorum o gün bu gündür  

Acılar içinde yorgun yorgun uyudum  

 

Yorgun uyuyorum acılar içinde kıvranarak  

Sonra bir savaşçı gibi yenik düşüyorum  

Geceler simsiyah kesiliyor o gün bu gündür  

Dinmiyor şu fırtınalar; üşüyorum  

 

Nere alıp gitsem başımı unutamıyorum  

Söyleyemiyorum sıkılıyorum utanıyorum  

Hayal meyal gibi görüyorum seni  

Ellerim uzanıyor tutamıyorum  

 

Karanlıklar içinde boğulmuş gibiyim  

İçimde geziyorsun adım adım  

Al beni götür buralardan  

Sensiz buralara alışamadım  

 

Gel keşmekeşleri yaşıyorum gel  

Beni çıkmaz sokaklarda bırakma böyle  

Öyle yalnız öyle bitkin öyle çaresizim ki  

Masal anlat bana şarkılar söyle  

 

Sensiz seni anlatan şarkılar duydum  

Çocuklar gibi bir ağıt tutturdum  

Kanıma girdi benim bu şarkılar  

Buz kesmişim acılar içinde uyudum  

 

Ne olur al beni götür buralardan  

Ben artık her şeye duygulu yaştayım  

Yıkıldı kalelerim birer birer  

Ardı gelmez bir savaştayım 

 

İlhan Yüksel 

 
 
 



Bir Dünya Arıyorum 
 
Bir çocuk gibi saf,tertemiz ve günahsız  
Secdeye varsam Ya Rabbi gözlerimde yaş  
Sıyrılsam bütün benliklerimden  
Bütün günahlarımdan yavaş yavaş  
 
Bir rüzgar esip ruhumun derinliklerinde  
Öyle bir haz duysam ki rahmetinden 
Kuşlar zikre dalsa yeşil vadilerinde  
Arınsam gösterişten riyadan kirden  
 
Darbesiz kansız faizsiz zinasız 

Bir dünya olsa ta uzaklarda gidilmemiş  

Batının henüz keşf etmediği  bir dünya olsa 

Ahlakı temiz namusu kirletilmemiş  

 

Küllerinden sıyrılıp bütün günah ve kirlerin  

Denizler gibi mavi gökyüzü gibi berrak  

Bir dünya arıyorum gidilmemiş 

Gözyaşı döküp ağlayarak 

 

 
İlhan Yüksel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ben seni yaşıyorum hep sokaklarda 
 
Gelme karanlıklarım çok derindir  
Korkum bir gün sende boğulursun  
Hayallerin darmadağın olur bu havalarda  
Dayanamaz üşürsün yorulursun  
 
Yüküm ağırdır usanırsın bir hiç uğruna  
Gecem fırtına gündüzüm fırtına  
Savrulup durursun yorulursun  
Bir o yana bir bu yana  
 
Ben seni yaşıyorum hep sokaklarda  
Yağan yağmurda karda  
Seni buluyorum seni yaşıyorum hergün  
Beni savuran şu fırtınalarda  

 

Ne yapsam ne etsem unutamıyorum 
Sorma belki boş hayal  benimkisi 
Aşk ağlatır derler dert söyletirmiş  
İşte bende her ikisi 
 
İlhan Yüksel 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bir Sana Teslim Oldum Bir Fırtınalara 
 
Şu havalar teslim aldı beni bu kış  
İçimde fırtınalar dışımda fırtınalar  
Savrulmuşum yıkılmışım vurulmuşum  
Bitmez tükenmez bu yaralar  
 
Sen uzaklarda kara kışa teslim  
Ben buralarda beni savuran fırtınalara  
Gecelerim korkunç olur kâbusa dönüşür  
Gündüzüm tutsak oldu şu karanlıklara  
 
Hayallerim bir su gibi ak ve berraktı  
Düşlerim vardı bölünmemiş parçalanmamış  
Yüreğim ana kucağı kadar sıcaktı  
Her şeyimi teslim aldı bu kış  
 
Ne geceler biter ne kış biter ne düş biter  
Aşkım sevgim cesaretim kırıldı  
Bu gün korkularım kâbusa dönüştü  
İçim çocuklar gibi kıpır kıpırdı 
 
Bir sana teslim oldum bir kışa bir fırtınalara  
Uçurumdayım tut, ellerimden tut  
Çıkmaz sokaklarda bırakma beni böyle  
Okşa saçlarımı dizlerinde uyut 
 
İlhan Yüksel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biçareyim Kapında 
 
Biçareyim kapında gücüm takatim budur  
Sukutu kelam oldum sözüm yok natım budur  
Geldim günah içre al beni kıble gahına 
Neyleyim ben çok günahkar ım hayatım budur  
 
Yüzüm yok gözümde yaş bırakma zara beni  
Geldim günahımla Ya Rab atma nara beni  
Dertliyim kul elinden vuruldum yaralandım  
Kapına getirdi sonunda bu yara beni  
 
Kul günah işler lütfu şanın bağışlamaktır  
Kıblem kıble gahdır dinim dini mubini haktır  
Affet Ya Rabbi kelamı kadim hürmetine  
Müslüman doğdum muradım Müslüman kalmaktır  
 
İstemem yalan dünyada şeref şan istemem  
Saray zevki saltanat bir tahtı han istemem  
Ölürsem toprak olmak isterim Ya Rab ama  
Son nefes günah içre olsun İlhan istemem 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir Telaş Başladı İçimde 
 
Bir kar yağar şakaklarıma sonbahar bitince  
Kış geldi der uçan kuşlar bir telaşta  
Yavaş yavaş akşam oldu der gibi  
Tepeden gün aşar bir telaşta  
 
Sokaklardan el ayak çekilir ansızın  
Bir ışık süzülür gönül pencerelerimden  
Gökyüzüne takılı kalır gözlerim  
Yıldızlar görürüm kayıp giden  
 
Yıkık dökük yarım hayaller biliyorum  
Bakarsın bitmiş ilkbahar yaz sonbahar kıştır  
Kimsesiz kayıp giden yıldızlar gibi  
Rüyalar görürüm yaşanmamıştır  
 
Fırtınaya tutulmuş bir yaprak misali  
Sukutu hayalim başlamıştır bu havalarda  
Ağlarım kan revan olur gözlerim  
Savrulup dururum ard arda  
 
Sorarım bir ömür anlamadan hayatı  
Kör kalmak neden renklere kokulara  
Ellerim bomboş kalmak yüreğim kaskatı  
Savrulmak denir buna diyar diyara  
 
Sonra ansızın açılır gönül pencerelerim  
Rüzgar gibi süzülürüm ta uzaklara  
Hülyalar içinde dolaşıp dururum  
Aklım karmakarışık içimde bir yara  
 
Anlarım artık bir hayaldir benimki  
Boş ver üzülme kurtuluş belki  
Şu dünya penceresinden bakıp geçtin  
İlhanım almadan zevki 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Büyük Korkum 
 
Girme derinliklerimde boğulursun  
Rüyalarım çok karanlıktır  
İşlerim sarpa sardı yarım yamalak  
İnan hayatım darmadağınıktır  
Aşkım sevgim bir anlıktır  
 
Meltemim tipi gibidir saçların dağılır  
Göz gözü görmez aydınlıklarımda  
Alırlar seni benden boşta kalır ellerim  
Ağlarsın kirpikler in ıslanır  
Git başımdan yıkılmasın hayallerim  
 
Limana varmadan gemilerim kaybolur  
Bilmiyorsun ben ne hayaller yaşadımsa  
Hepsi ya kaybolmuş yahut çalınmıştır  
Çocuklar gibi aşkım sevgim oyuncağım  
Elimden alınmıştır  
 
Sen yalnızlığımı yaşayamazsın  
Akşamları bir köşede boynum bükülür  
Kabus gibidir rüyalarım uykum  
Yüzüne tokat gibi iner sessizliğim  
Pişman olacaksın en büyük korkum 

 
 
İlhan Yüksel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir Garip Han 
 
Doğdun mu be oğul şu yalan dünyaya  
Bir doğan pişmandır birde doğmayan  
Aman dikkat düzenbazların içinde  
Hayat bir kazan gibidir fokur fokur kaynayan  
 
Ne kadar dürüst olursan ol ne fark eder ki  
Bahtın hırsızlar katiller ve soyguncularla yaşamak 
Leş kokan kan kokan havayı solumaktansa  
En iyisi ya ölmektir yahut doğmamak  
 
Toprak kirletildi hava kirletildi su kirletildi  
Garipsin oğul han teslim hancı vuruldu  
Yaşamak değil bu bütün hatıralar 
Bir yalana teslim edilip unutturuldu 
 
Zaman babanın değil babalar zamanı  
Meyil en aptalına en hırsızına en pezevengine  
Köprüler atıldı artık sular bulandırıldı  
Doğmadıysan doğma oğul sen bilirsin yine  

 
Kavuk gibi sallanacaksın dal gibi büküleceksin 
Eğileceksin oğul olabildiğince  
Şişir göbeği enseyi kalınlaştır  
Yoksa kalırsın baban gibi ip ince  
 
Hakkın varsa kapacak yoksa koparacaksın  
Ya bunak olacaksın yahut bunalacaksın  
Zor olacak zır olacak sır olacaksın bu zamanda 
Boş ver oğul sular istediği gibi aksın  
 
Ağlamak zamanı değil sende gül oğul  
Gül kahkaha atarak gül sırıtarak  
Yer yok artık azgın çehrelere üzgün çehrelere  
Helal haram deme geç ye iç pıskırarak 
 
Paran pulun şan şöhretin yoksa bu gün 
Sırtını döner birer birer bütün dostların  
Ezilenlerin zayıfların düşenlerin değil  
Zaman alçakların gün aşağılıkların  
 
Ayrı düşersen orman kalabalığından  
Ansızın bir fırtına hayattan koparır  
Neyine gerek koyuver gitsin sende hayatı  
Yoksa bir çakal kapar senide oğul sel aparır  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öyle zor ki yaşamak hele insanca yaşamak  
Tersine bağlanmış artık bütün ipler  
Namerde düşme boğulursun oğul  
Aldırma böyle gelmiş böyle gider  
 
Akıllar durdu beynimiz sulandırıldı  
Ayırt edemez olduk ak ile karayı  
Sokağı dolduran kalabalık bir mayın gibi  
Ya eli bıçaklıdır ya kan dökücü kabadayı  
 
 
Bir han ki oğul camı yok encamı yok  
Akıl dumura uğramış sussan günah söylesen ayıp 
Ne yapsan ne etsen değiştiremezsin  
Han yıkık hancı derbeder yolcu kayıp 
 
Din bidat, ilim sefil, ahlak fuhşa mahkum 
Çakalların üçer beşer uluduğu zamandayız  
Tek düşen aslan olsa ininde boğulur  
Herkes başka telden çalar bir garip handayız 
 
İlhan Yüksel 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yol geçen hanı 
 
Yol geçen hanıyım kapılarım kırılmış  
Her gelen derdini içime dökmüş  
Yazılar yazmışlar duvarlarıma  
Karanlıktayım ışıklarım söndürülmüş  
 
Çoktan kırılmış gönül pencerelerim  
Örtmez perdelerim sırrımı ağırdır  
Kabarır durur içimde fırtınalar  
Yer dilsiz olmuş gök sağırdır  
 
Geceler ışığını gölgeler yolumu kesmiş  
Tuz dökmüş haramiler yarama  
Aynalar bitirmiş hayallerimi  
Kâbus karışmış rüyalarıma  
 
İn cin top oynar odalarımda  
Korkularım kâbusa dönüşür  
Kış gelmeden soğumuştur havalarım  
Buz keser içim yolcularım üşür  
 
Korku yağdırır bulutlar üstüme  
Kubbem eskimiş çoktan yıkılmıştır  
Dert çekmekten sütunlarım  
Usanmış bıkmış yılmıştır  
 
Kaç yıl oldu yapıldığımdan beri  
Okuyan olmadı kitabelerimi  
Yıllar yılı gelmez oldu yolcularım  
Yalnız kaldım bozdular ezberimi  
 
Taşlarımı üst üste yığmışlar  
Yorgunum ağrıyor her yanım  
Bir köşede terk edilmiş unutulmuş  
Yıkık dökük bir garip ilhanım 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varsa hayalin yalnız kurmalısın 
 
Varsa hayalin yalnız kurmalısın  
Kim girdiyse hayatıma kanıma girdi  
Bir taş gibi kırdılar böldüler beni  
Hayallerim vardı aynalar bitirdi  
 
Git açamazsın kapılarım kilitlidir  
Bakmam o gün bu gündür aynalara  
Yalnız efkârlanır yalnız ağlarım  
Ruhum param parça oldu yüreğim yara  
 
Ne fark eder olmak yahut olmamak  
Bölme uykularımı götürme rüyalarımı  
Çaldılar rüyalarımı o gün bu günden beri 
Bir saat gibi bozdular ayarımı  
 
Uyanmak keşmekeşleri yaşama benim için 
Sırtımı döndüğüm sırtımdan vurur 
İner suratıma bir tokat gibi  
Fırtınalar kopar dalgalar kudurur 
 
Bence insan denizde bile yalnız boğulmalı  
Yoksa param parça olur duygularım  
Elimi verdiğim kolumu alır biliyorum 
Simsiyah gecelerde yarım kalır uykularım 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayrılık Bir Ateş Gibidir Senide Yakar 
 
Ayrılık bir ateş gibidir senide yakar  
Bir sancı başlar senide yakar bu ayrılık  
Her şeye yabancılaşırsın gün olur  
Yüreğine bir kan akar ılık ılık  
 
Aklını ele verirsin gönlünü yele  
Artık her şeyi yıkık dökük görürsün  
Hayallerin dağılmış kapıların kırılmışsa  
Zevkleri bırakmış renklere körsün  
 
Çığlıkların sükutü hayalindir  
Günün bitmiş miyadın dolmuştur  
Gözün kesmez yarını yaşamaya  
Hayaller dağılmış ümidin kaybolmuştur 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affet Bizi Günahımız Büyük  
 
Taşıyamadığımız götüremediğimiz  
Vebalin sırtımızda kambur gibi bir yük  
Boynuna geçen ip boynumuza bağlı  
Affet bizi günahımız büyük  
 
Aş dedin iş dedin hak dedin hukuk dedin  
Karar milletin dedin ipleri gerdiler 
Hahamlar toplandı mahfillerinde  
İdam fermanına karar verdiler 
 
Sor neseplerini boz oyunu başvekilim  
Mahkeme deme mason mahfillerine  
Çerkez değil yörük değil ipini çeken  
Nesebi meçhul üç beş çingene  
 
Yörük Anadolu dan götürdüler seni  
Esir ettiler gavur adalara  
Sen gideli sus pus olduk dur diyemedik  
Köhne locada ihtiyar masonlara  
 
Ağır ol yavaş git yırt örümcek ağlarını  
Dağıt kara bulutları zeybeğim dön geri  
Dön geri def et kilit vur kapılarına  
Bozulmaz denilen boz şu ezberi  
 
Yörük savaşçım yiğit savaşçım  
Derin güçlere karşı safları yarar 
Yalnız değilsin ey sarasker bugün  
Ardına gelir tümen tümen ordular 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ağla Başındaki Şu Beyaz Kara Sessiz 
 
Düğünler başka bir zevk bayram başka bir zevkti  
Hüzünler başka bir zevk gamlar başka bir zevkti  
 
Büyüdükte ne oldu bizi hep terkettiler  
Yerli gibi geldi misafir gibi gittiler  
 
Sönük duygularla işte bir bayram sabahı  
Başlar içimizde hüzün dolu gam sabahı  
 
Hep yalnızız şimdi iyi kötü hatıralar  
Gam verdi saç ağarttı bel büktü hatıralar  
 
Sonbahardan arda bir yığın hazan yaprağı  
Saçılır üstümüze sonsuz ölü toprağı  
 
İçimize kapanan birer heykel gibiyiz  
Doğduğumuz toprağa yabanci el gibiyiz  
 
Sessiziz içli donuk geçen bahara sessiz  
Ağla başındaki şu bembeyaz kara sessiz  
 
Yoktur üstümüzde o gerilen kanatları  
Anaların şefkati baba nasihatları 
 
Gün geçtikçe bu yolda biraz daha yalnızız  
Ne o eski heyacankaldi ne o eski hız  
 
Nerde o eski zamanın delikanlıları  
Kartal gibi göğe kanat çırpan şanlıları  
 
Kimisi göçüp gitti kimi ihtiyar bu gün  
Kimi hayattan ölüme gıpta duyar bu gün  
 
Onlarda bu aleme gelmiş idiler yaya  
Sonsuza kanatla uçtular dar-ı bekaya  
 
Geri dönen olmadı gittiler hep gittiler  
Kimi hasta kimine kaza sebep gittiler  
 
Şu giden bahar demek sonbaharı getirdi  
Sam viran getirdi karayel karı getirdi  
 
Demek boş imiş gelen bahara sevincimiz  
Boş gurura ve boş iftihara sevincimiz  
 
Her gelen gün giden güne yalan dedirtiyor  
Her yeni eski dengine yalan dedirtiyor  
 
Birer birer savaşı içimizde zıtlarin 
Yalancı düşüncelerin sahte haydutların  
 
At oynattığı yer oluyor şu iç alemin  
Neler gerçek ne yalan kim yalanci kim emin  
 
Sorular sorular hiç çözülmeyen sorular  
Beyin kemiriyor hiç mi hiç çözülmüyorlar  
 

 



Çözülmüyor neden bir karişik yumak gibi  
Deli akil geçinir akıllı bunak gibi  
 
Şu zıtlar aleminde hep yalnızız sonsuza  
Boşluğa doğru akıyoruz son hız sonsuza  
 
Hiç mi hiç çözülmeyen ard arda bilmeceler  
Cevapsız sorular karanlık biten geceler  
 
O bizim sandığımız kağıttan uçurtmalar  
Sonsuza kanat çırptı çoktan o uçurtmalar  
 

Hep bizden uzaklaştı gittiler birer birer  
Kahramanlık aşk sevinç hüzün ve doğduğun yer  
 
Ne o eski çocuk biz ne delikanlı biziz  
Bir tarihiz bir hikaye ve bir rivayetiz 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erkekler Ağlamaz 
 
Bakma gözümün yaşlı olduğuna  
Üzerime gelse akbabalar  
Yansam yıkılsam dökülsem  
Ağlamaz babalar  
 
Görmezsin duymazsın bilmezsin oğul  
Yıkılmışsa hayalim dağılmışsa duygularım  
Çıkmaz sokaklarda bir köşe bulup  
Hüngür hüngür ağlarım  
 
Sonra her şey renk değiştirir  
Yer kül rengi olur bulutlar yanar  
Düşman kesilir zor günümde  
Dost bildiğim aynalar 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azgın Sularda Kürek Çektin mi hiç 
 
Neden şu ipler bende tersine bağlıdır  
Ne zaman güldüm bu gün güleyim be usta  
Ya karanlık ya duman keser havalar  
Kışın kurur kanım buz olur ağustosta  
 
Yüzümü güldürecek bir haber duysam  
Kader beni alır idama hükmeder  
Sığınsam bulurlar bir dağın kucağına  
Eşkıya kesilir en derbeder  
 
Ey hayatım benim kıl ipe bağlı hayatım  
Düştün işte bu gün cellatların ağına  
Çıkmaz sokaklarda yorarlar seni  
Sığınsan şu insafsız feleğin kucağına  
 
 
İlhan Yüksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir Kuş Gördüm Kanadı Kırık 
 
Bir kuş gördüm kanadı kırık  
Ağaçlar kadar sessizdi  
Benim kadar yalnız kalmış  
Benim kadar kimsesizdi  
 
Bir katrecik yüreğinde  
Dalgalar kudurmuştu  
Meğer insafsız bir avcı  
Yüreğinden vurmuştu  
 
Yurtsuz yuvasız kalmış  
Gelip bir dala kondu  
Unutamadım o gün bu gündür  
Bana öyle dokundu  
 
Beni öyle yaraladı ki  
Dertliyim o gün bu gündür  
Her gün içim kan ağlar  
Her günüm matem günümdür 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haybersin Galata 
 
Aşılmaz bir kale koruyor seni  
Haybersin galata keşfim zor seni  
 
Ne top ne gülleler hayreder sana  
Kat kat duvarlar ne yol gider sana  
 
Sırrı ne altı milyarı gütmenin  
Bir ıslık çal aynı yöne gitmenin  
 
En bizden i niçin bekçidir sana  
En akıllısından en şarlatana  
 
Korur hep seni geçilmez ordular  
Etten kemikten bir duvar oldular  
 
Kim yıkabilir ki hayber kaleni  
Ya haybersin desem kim duyar beni  
 
Yahudi rum mason çingenelerin  
İçimizde kalen bilinmez yerin  
 
Hayber görünmez bela atar cirit  
Uyur gezer vatan kurtaran yiğit  
 
Kast eder kim sana bulursun hayber 
Gider gümbürtüye duyulmaz haber  
 
Bin it bulursun da şahit bulunmaz  
Oyunu bozmaya yiğit bulunmaz  
 
Olmadık suçla iftira atarsın  
Bir yalana bin bir yalan katarsın  
 
Galata bilsem seni anlatamam  
Kısalır ömrü kim anlatır ki tam  
 
Çamur atar izi kalır suç kalır  
Hayber diyen ekmeğe muhtaç kalır  
 
Sana dil uzatanı bulamazsan  
Geçer kılınır beynelmilel yasan  
 
Başa iner geçilmez gümrüklerin  
Dar gelir dünya kırmızı bültenin  
 
Bir dokunan bin bela alır başa  
Söndür hayatını sızlamak boşa  
 
Ya faili meçhule kurban gider  
Gaza süsüyle felç olur yan gider  
 
Susar akrep içgüdülü güçlerin  
Delilsiz gizli kalır ipuçların  
 
Ya asılır alkışa duyan gider  
Üstüne siyah çelenk koyan gider  
 

 



Uçkuru çözülmedik bir iftira  
Verirsin balans ayarı muhtıra  
 
Sincan da taş ile surun sarsılır  
En uyuz it ürür öne atılır  
 
Dokunsan cıyak cıyak seslenir  
Tel-aviv Newyork roma dan ses gelir  
 
Bizim itler geçilse sizin ipler  
Geçit vermez vatan kurtaran tipler  
 
Bütün alem muzdarip nerde varsan  
Filistin Afrika asya hindistan 
 
Sahil şehir limanlarda burçların  
Her devlet içinde gizli uçların  
 
Tiyatro oynamak tek maharetin  
Oynatırsın bizi pek az külfetin  
 
Benzer düşmanın süt dökmüş kediye  
Hizmetine bahşedilmiş hediye  
 
Yeriyorken hoşgörü dehası var  
Ayakta uyur müsamahası var  
 
Kundağa kasteder benim düşmanım  
Sefalet iç harp kan dolu vatanım  
 
Yak fitne ateşi horoz boğuştur  
Sen geri çekil sevin el oğuştur 
 
Adını desem yasak düşmanımın  
Bahtı bu milletimin vatanımın  
 
Boyadın gözü iğrenci şık ettin  
Akılımızı karmakarışık ettin  
 
Gözün en ücra köşede her yerde  
Borç takarsın doğmayan bebeğe de  
 
Ne zormuş meğer milyonu beslemek  
Milyar arı gibi çalışsın demek  
 
Alemin kazancı kesbi kasası  
Cebinde fonu bilmem ne borsası  
 
Sabahtan müreffeh abat edersin  
Akşama felç eder berbat edersin  
 
Hem kan akıdır insaf hem soyarsın  
Hayber fesadınla her yerde varsın  
 
Akrepte zehir i bana yazıklar  
Maharet zanneden bayraktarım var  
 
Alem in tevessül etmediğini  
İşleyen kavimsin işlediğini  
 



Var mı işleyen kavim ey galata  
Kuşat alemi yayıl her tarafta  
 
Bir ucun londraberlinatina 
Otur milletlerin kara bahtına  
 
Yutarsın her devleti bütçesiyle  
Hanedanı hanı şehzadesiyle  
 
Yetmez iç harple kastedersin cana  
Don biçersin hayber ta doğmayana  
 
Bilinmedik aşılmadık kalesin  
Her yerde galata sulu kulesin  
 
Buçuk millet her milletin hayberi 
Bizim hayber köhne Bizans tan beri  
 
Adın başka olur nüfusun başka  
Kılığa girer renk bulursun başka  
 
Bin yıl geçer akrep başkalaşmazsın  
Hayber nere gitsen fitneye başsın  
 
Her rezalet değişmez fıtratına  
Yazık senin tükürsem suratına  
 
Akrep gibi yavaşsın sabırlısın  
Kan içersin dünya ile hırlısın  
 
Becerin yok yarımsın hep karlısın  
Yılan gibi yer altında sırlısın  
 
Edep sanat yok zeka kusurlusun  
Fesadınla nasıl böyle zorlusun  
 
Olduğun yer kan kokar olur bizar  
İnsan usandırır canından bezer  
 
Sahil fuhşa teslim yaylalar kana  
Nasıl bir özgürlük helal be sana  
 
Bozulacak bütün oyun alem de  
Bekle maya tuttu pek yakın hem de 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 



Yalnız Savaşçı 
 
kör sağır ve dilsiz bu dünyanın  
içinden bir akşam kaçasım gelir  
arsız güler yüzüm içim kan ağlar  
dilim durur kalbim sendelenir 
 
gül açsa alem güllerim kurur  
beynime iz düşer silinmez yaralar  
beni düşman kurşunu değil fakat  
dost gülü yaralar  
 
içimde bir fırtına eser dindiremem  
alabora olur gemim savrulurum  
eş bir laf dost bir laf atar  
yüreğimden vurulurum  
 
insan çıkışta yorgun düşermiş  
bense yorgun düştüm inişte  
yalnız doğmuş yalnız yaşamış  
dağılmış dostlarım bir bir işte  
 
hayal görür hayal yaşar hayal solurum  
beni şu yalancı aynalar kandırır  
düşman değil beni şu hayattan  
dost bezdirir yar usandırır  
 
havalar bozulur aklım karışır  
denizler kudurur gemiler alabora  
yalnız savaşçıyım yere uzanmış  
eli kan yüzü kan yüreği yara 
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Biz Hep Arkadan Vurulduk 
 
Bırak beni yorgunum be oğul  
Er doğmuş er yaşamış tez yorulmuşuz  
Arkadan değil önümden gel  
Biz hep arkadan vurulmuşuz  
 
İlk ağladığım gündü doğduğum gün  
Anam amerikan bezine sarıp sarmalardı  
İsli lambalar ışığında uyuturdu beni  
Yaz gelince yattığımız yer çorak tarlalardı  
 
Başka zamandı be oğul bizim zaman  
Hükümet dedimi bir kaygı sarardı  
Hele bir cenderme geldi mi köye  
Babam girecek delik arardı  
 
Bir ibiş gelir bir ibiş giderdi  
Vatandaş aç ama vatandaş üşümüştü  
Biz oyumuzu morris Süleymana verirdik  
Siyaset meydanı cümbüş cümbüştü  

Boynunu kırıştırdımı bizi kandırırdı  
Elinde Kuran göğsünde iman  
Bakma sen alnı secdeye gelmezdi ama 
İşte geliyor derdik muhteşem Süleyman 
 
Hep açlık hep kıtlık hep susuzluk  
Bir varmış bir yokmuş bizim hikayemizdi 
Yoklarla büyütürdü bizi analar  
Elleri nasırlı içleri tertemizdi 
 
İlhan Yüksel 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mey Havası Meyhaneler 
 
kış havası gibidir meyhaneler  
fokur fokur kaynayan çay kokusu  
bir müzik çalar eskilerden  
hayat endişesi gelecek korkusu  
 
gündüz ve geceleri içiçe 
kimisi sabahlamış uykusuzdur  
yan yatıp kestiren bu yığınların evinde  
ya ekmeği tükenmiş yahut susuzdur  
 
vatanın özeti her bir köşede  
ya siyaset konuşulur ya tarih ya savaş  
sonra birden barış masası kurulur  
ne ekmek düşünülür ne iş ne aş  
 
çökmüş hayalleri kırkına varmadan  
yüzlerinden okunur gelecek endişesi  
işsiz bu yığınların kulakları  
ne fabrika sireni duydu ne makina sesi 
 
İlhan Yüksel 
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Hükümet Kapısı Yarın Gel Bu Gün Git 
 
yıllar var ki susuz kavrulur tarlaları  
hükümet kapısı yarın gel bu gün git  
bekler ellerini göğe açıp ya bir su  
felekten bir bulut beyden bir ümit  
 
bey gider bakan gelir oy zamanı  
vaatler başka bahara gidiş o gidiş  
siyaset umursuz hükümet yavaş  
bir hacıvat kandırır bir zübük bir ibiş  
 
gürül gürül ırmakları denize akarken  
ektiğinden ya bir biçer ya bir buçuk  
buna şükür der yarı aç yarı tok  
zam gelir hayat pahalı vergiler uçuk  
 
kınalı oğlu şehit düşer uğruna  
büker boynunu vatan sağ olsun der  
erzurumlu kara Halil sivaslı sar ahmetin 
yazısı aynı yazı kaderi aynı kader  
 
hep aynı kaderi paylaştılar  
düşman girmesin diye uykusuz  
yemende Çanakkale sarıkamışta 
ya çıplak yürüdüler ya ekmeksiz ya susuz 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eşref Saatim Değildir Bu Gün 
 
Eşref saatim değildir bugün  
hıçkırıklar boğazıma düğümlenir  
bazan sabrederim fakat  
dokunsan ağlayasım gelir  
 
gizemli bir hayata doğmuşum  
yaşarım bilinmeyen gizleri  
geceleri diyar diyar aşarım  
uyur gezer haldeyim gündüzleri  
 
üzerime çullanır geceler  
bir deniz gibi kalbim çarpar  
param parça eder dalgalar beni  
kıyıya sürükler apar topar  
 
kimse bilmez duymaz anlamaz  
karanlıkla boğuşurum her gece  
derdime kısır kalır cümleler  
sayıklar dudaklarım hece hece 
 
herkes ışığını keser fakat  
bana ışık verir yıldırımlar 
garipler kucağında evim  
sokak yatak yastığım kaldırımlar 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDİN ŞARKISI 
 
Neden bilmem havalardanmıdır 
Duyar gibiyim bugün mehter şarkısını  
Atların şaha kalkışını duyar gibiyim  
Tekbire karışmış nal takırtsını 
 
Estergonda top güllesinin ateşiyle  
Bir meşale gibi gökyüzünde  
Tekbir sesiyle binlerce levend 
Yürüyordu padişahın izinde  
 
Belgratta kışlayan atlarımız  
Bir şerit gibi tunada sulanırdı  
Kosovadan geçen akıncılar  
Kırıma kanatlanırdı  
 
Huhuya karışık iftar kokan ezan sesini  
Üsküpte minarelerden duyar gibiyim  
Al al konaklar çil çil kubbeler  
Onlarca camii sayar gibiyim  
 
İçinden geçerken ritim tutup oynayan  
Akıncıların al beyaz atları  
Bir başka söylenirdi saraybosnada 
Kerkük türküsü yemen ağıtları  
 
Akıldan kim çıkarırır göremem fakat  
Tuna içinden akardı yara yara  
Gel diye çağıran boğuk sesini Budinin 
Duyar gibiyim vermiş rüzgara 
 
Yunus gibi dervişlerin dilinde  
Ağaç tekkelerinde hu sesi  
Mevlananın dinlenir kandil altında  
Ney ritimli yanık mesnevisi  
 
Her taraf tarih bir uçtan bir uca  
İz düşmüşüz tarihe tarihten beri  
Neslimin bir kağıda bir taşa  
Nakış nakış name yazan elleri 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Afrikada Gün Batarken 
 
Etrafına örülmüş çelikten duvar  
Sana yamyam diyen yamyamlarca  
Etin budun ne ki Afrikalım  
Sömürüldün asırlarca  
 
Senin aç ve susuz uyuyorken evladın  
Çeşit çeşit yemekler dizilir soframıza  
Bizde çoktan unutuldu tarih  
Hiçbir alçaklık dokunmuyor kanımıza  
 
Kör kaldık sağır kaldık derdine  
Bizde onlar kadar günahkar eli kanlı  
Dün kıtalar aşarken bu gün  
Ne Osman kaldı ne Osmanlı  
 
Domuz eti yiyen kültüre yakınlığımız kadar  
Bu gün size yabancıyız kat kat  
Milyonların doğranırken sesini  
Yer duyar gök duyar duymayız fakat  
 
Yurdumuz kalbimiz fikrimiz çöl  
Çöle su veren biz değilmiydik 
Şanlı bir tarihin evladı  
Bir ulu peygemberin ümmetiydik  
 
Kubbemizde ezanlar çınlıyorken  
Her karanlığa sustuk her kana sustuk  
Ne oldu asırlardır bize  
Sessiz sessiz oturduk miskin miskin uyuştuk  
 
Senin toprağın onların dini varken  
Bugün toprağın yok dininse bi ilaç  
İlaç diye girenler yurduna  
Dert bıraktılar kulaç kulaç 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey Gidi Günler 
 
Hey gidi günler birer birer  
Hayal meyal gibi geldi geçti  
Ömrümüzden ömür çalarak  
Ta yüreğimizden deldi geçti  
 
Dağ başında küheylan gibiydik  
Budin de tuna deltasında  
kimimiz yemende kışlarken  
kimimiz viyana kuşatmasında  
 
Osmanlı gibi Osmanlıydık  
Kılıcımız hak için çalar  
Kalemimiz adalet yazardı  
Ah nerde o at koşturan akıncılar  
 
Bir uçtan bir ucu geçmek için  
Aylar gerekti üç kıta üstünde  
Nereye varsan aynı ses aynı seda  
Her gece hilal vardı gökyüzünde 
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TURGUT ÖZAL HATIRASINA 
 
Sen ey boğulmuşken ufukları aşan adam  
Yıkılımışken hayaller ayağa kalktın dirilttin  
Etrafa gülücükler saçarak  
Nasıl böyle kısa geldin ve gittin  
 
Bir dağ gibiydik aramızda sen varken  
Tabuları yıktın dağıttın kara bulutları  
Gülmüştü yüzümüz ve bir sabah derken  
Arkadan koca bir milletin ağıtları  
 
Kara mizah gibi geldi tekrar üç ibiş  
O bildik tiyatro konuldu sahneye  
Hayal yedik hayal içtik hayal soluduk  
Sonra umudumuz kaldı seneye 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saçına Ak Bulaşmadan Gel 
 
Hür uçan kelebek gibi  
Bütün ağları yırtta gel  
Her an gelecek gibi  
Çöl aş deniz kurutta gel  
 
Ağaçlar çiçeğe dururken  
Dalgalar kudururken  
Bağa meltem vururken  
Elinde bir demet tutda gel  
 
Viran bağa vurmadan  
Gözümde yaş kurumadan  
Sabah kalk yüz yumadan 
Bütün güzelliğini korutda gel  
 
Gam yüzümü germeden  
Bağında gül dermeden  
Gün kemale ermeden  
Tut sözünü tutda gel  
 
Ümidimi kesmeden  
Baykuş ötüp sam esmeden  
Gül bağa küsmeden  
Unut olanları unutda gel  
 
Gel ağaçlar sararmadan  
Havalar kararmadan  
Gün ufka varmadan  
Gel bu son umutda gel  
 
Ömrüm kemale ulaşmadan  
Saçıma ak bulaşmadan  
Yol şaşırıp dolaşmadan  
Tüm hatıran bu yurtta gel 
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Ara Verdi Geceye 
 
Takvim yapraklarını yırttığım günleri say  
Say sen gideli saat saat gün gün ay ay  
 
Say ki ne beklemişim yollarını seneler  
Ne gün doğdu bahtıma ne gül açtı bahçeler  
 
Dibi görülmez sonsuz bir boşluğa bıraktın  
Hayatın baharında neydi bir bakış baktın  
 
Geceler günler dakikalar saatlar karıştı  
Tükenmeyen ızdıraplarard arda yarıştı  
 
Tükettim be vefasız yoluna ne takvimler  
Güz ayında yaprağın döküldüğü ekimler  
 
Ne saatlar ne günler ne aylar tükettim  
Kışlar şakağa kar eken sayılar tükettim  
 
Her bahar gülden önce açardın yaylalarda  
Kış olur dökülmezdi gülün beyazdın karda  
 
Güller solarken senin hep güllerin olurdu  
Gülücük saçar kanarya dillerin olurdu  
 
Işık verir gözlerin bakışlar çevrilirdi  
Zilfine doladığın yiğitler devrilirdi  
 
Simsiyah kipriklerin ok olur kaşların yay  
Güneş gibi doğardın söner görülmezdi ay  
 
Güller açtın baharmı hep sizin oralarda  
Ak düşürdüğün şimdi saçlarım beyazlarda  
 
Su vermiyor çeşmeler su vermiyor kurudu  
Gül açtığında Nar, a yaktıgın hayat durdu  
 
Gülşenim soldu döktü baharında yaprağım  
Sazlık idi çöl oldu kurudu şu toprağım  
 
Sorma halimi giydim sen gideli karalar  
Issız kuş uçmaz kervan geçmez oldu buralar  
 
Bahtıma bir değişmez tuttun kitabe yazdın  
Kara yazdın kalemin beyazdı sen beyazdın  
 
O gün bu gündür önümü göremez oldum  
Şu yalan hayatın zevkine eremez oldum  
 
O gidişle dönmedin geri gittin unuttun  
Çölde gölge gibiydin göklerde bir buluttun  
 
Ayında yol alırdım ışıktı geceleri  
Kışları kılardın bir bahar vardığın yeri  
 
Gün ettim sen gideli hep günümü gün ettim  
Yollarına durdum kırk sene ömür tükettim  
 

 



Taş kesildi yüreğin bağladın zilifine 
Taş ınsafa gelirken yine duymadın yine  
 
Seneler geçti ışık vermedi pencereler  
Her gün daha simsiyah kesildi şu geceler  
 
Ne perdeler açıldı ara verdi geceye  
Yokluğunda ne kapım açıldı kimseye  
 
Şiirler yazdım sana acı dolu gam yüklü  
Ne acılar çektim daha küçüklü büyüklü  
 
Ufukları süzdüm sonra hep yollara baktım  
Kendimi şu dönülmez boşluğa bıraktım, 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeyin Hakkınız 
 
Boşaltın içini bu günlük istihakınız 
Kaldi millet bir deri varsa iştiyakınız  
Atıştırın bu fırsat sonra açız dersiniz  
Soyun bu yağma sizin nesil boyu yersiniz  
 
Uyuttunuz millet uyanmaz bin yıl uyanmaz  
Bin yıl uyuklayan şu bizden bir kıl uyanmaz  
Portup kaçar gümrük açık beynelmilelsiniz  
En son evrakınız gelir önce siz gidersiniz  
 
Ne hoş şu aheng sizin basın para pul sizin  
Bu vurgun bu yağma sizin o çapul sizin  
Yeraltında bu milleti gizli güdersiniz  
Kiminiz cıfıt kiminiz mason pedersiniz  
 
Beyler helal pıskırmayın helal şu sütümüz  
Yeyin etimiz binin ağır olsa yükümüz  
Semiz semiz göbeklenir yeyip şişersiniz  
Soyun hakkınızı bin deve yükü yersin 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bırak Hasretinle Yaşayım Suna 
 
Kader dediğin şu aşılmaz duvar  
Kim aşmışki ben aşayım suna  
Bağladın ufkumu ümidimmi var  
Bırak hasretinle yaşayım suna  
 
Şu gönül evimde ateşin yandı  
Yollarında yaşım kırka dayandı  
Hayatım avuntu ümidim zandı  
Onuda tükettin yastayım suna  
 
Hasretinle sunam sarardım soldum  
Sırrımı kimseye diyemez oldum  
Saçıma ektiğin akları yoldum  
Sen güller aç benim kış ayım suna  
 
Ne baharı bildim ne yazı gördüm  
Sevin ağustosta ayazı gördüm  
Zilfine bağladığın bir kördüğüm  
Eyledin gör beni hastayım suna  
 
Elimde büyüttüm gittin yabana  
Ellere açtında kurudun bana  
O suna değilsin taban tabana  
Değiştin neyleyim sustayım suna  
 
Aşk denilen duygu bir ince ayar  
Mecnun olup gezdim diyar diyar 
Unutamıyorum unut deme yar  
Her şeye duygulu yaştayım suna  
 
Bıraktığın yükün ağır bedeli  
Hele buralardan gittin gideli  
Başında yel esen deliyim deli  
Attın uzakta bir boştayım suna 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dağ Başında Korkak Ceylanım 
 
Dağ başında şaşkın korkak ceylanım  
Üstüme geliyor bütün kayalar  
O yanım alev kasırga bu yanım  
Beni bu yollarda ümit oyalar  
 
Yoklukta yaşayan beşer gibiyim  
Hayal meyallerde yaşar gibiyim  
Bir sonsusa doğru koşar gibiyim  
Ne atlı uyar bana ne yayalar  
 
O günden bu güne dolandım şaşkın  
Yel gibi deliyim sel gibi taşkın  
Ne yurdum var artık ne oldum kaçkın  
Ruhuma uymadı renk renk boyalar  
 
Ne hatıram esenlik ne bu günüm şen  
Ne bu ağlayan ben ne bu gülüşen  
Bir bilinmezimki her an değişen  
Ölürsem bilinmez yere koyalar 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attım Okumu Varsın Hedefe 
 
Attım okumu varsın hedefe  
Varmadı gitti uzağa düştü  
 
Çıkmaz sokaktan kurtulmak için  
Sürdüm atımı tuzağa düştü  
 
Vatan tutayım derken yuvada  
Vardı yolumuz ırağa düştü  
 
Nevbahar idi çıktım yoluma  
Kara bahtıma kırağa düştü  
 
Düştüm yüzüstü çaresiz kalıp  
Artık çıkılmaz sokağa düştü  
 
Dönmeye mutlu türküm zamanı  
Bize vatan dan firağa düştü  
 
Yaşa çağdaşlık ona bin öküz  
Çağdaş türke bir buzağa düştü  
 
Elde muharref çağdaş geçinip  
Bizim değişmez bayağa düştü  
 
Liman boyunca saçtılar tohum  
Soysuz bir nesil sokağa düştü  
 
Masum ananın yaslı günüdür  
Nesep sormayan bir cağa düştü  
 
Eski şeriat isterukçüler 
Devran dönünce ne yağa düştü  
 
Birdi yolumuz bine bölündük  
Kahin bir sola bir sağa düştü  
 
Üçlü piramit kıble olunca  
Benim dörtgenim ferağa düştü  
 
Akrepten zehir yutunca usta  
Vardı isi bir çırağa düştü 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Bizans Hayali Kurarken 
 
Şu galatanın gizli hayali  
Sanma şamdanı haçı bulunmaz  
Suçlu aranır yağma vatana  
Sorun sırrını açı bulunmaz  
 
Dönmeye olunca piç demek suç  
Anlamak zor olur söylemek güç  
İnzibatı eşek savcısı piç 
Bize bizden sorgucu bulunmaz  
 
Anadolumu baştan aşağa 
Soyup milleti yalın ayağa  
Mahkum eden sanki bayağa 
Şu galatanın suçu bulunmaz 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ölüm Uykusu 
 
Beş asır uyanmaz ölüm uykusundayız  
Düşürdün Bizans kahbe pusundayız  
 
Üstümüze saçılmış ölü toprağısın  
Yarışa ne gün uyansak ayak bağısın  
 
Bu milleti olmadık şeyle oyaladın  
Dünya asra koşar gözümüzü boyadın  
 
Hayber olaydın da merd düşmanım nolaydı 
Bizden üstün ya bir meziyyetin olaydı  
 
İleriydik dünyada geriyiz yarışta  
Bozuldu düzen iktisadımız barışta  
 
Geçirdik zamanı yalanın laklakınla 
Yücelerden leş kargası vakvakınla  
 
Gökte kartalı alıp ayağa düşürdün  
Kahbece bu milleti tuzağa düşürdün  
 
Sığındın tahammül boş verip geçimize  
Ta uzaktan gelip yamandın içimize  
 
Yerli oldun milletimi dağa düşürdün  
İninde yılan aslanı ağa düşürdün 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hürriyet Dedikleri Sahte İlaç 
 
Hürriyet dedikleri  
Şu yalan sahte ilaç  
Elini bağlar kolun  
Kırar derki haydi kaç  
 
Kavuk salla bük boyun  
Sakın geri uç olma  
Ol sürüde bir koyun  
Hele ki koç hiç olma  
 
Soyul dişin sökül de 
Sus konuşma suç olma  
Çevir başın bükül de 
Ya sürüde hiç olma  
 
Ya terk edip yaban ol  
Yere düşmüş taç olma  
Ya sürüde çoban ol  
Kemik kap muhtaç olma  
 
Koyun gibi aydın ol  
Yola gelmez güç olma  
Kap bir köşe saygın ol  
Hele işsiz hiç olma  
 
Ya razı ol ya kaçta  
Kasab için koç olma  
İster aç ol muhtaçta  
Piçe it zangoç olma  
 
Adam ol derler sakın  
Diyar diyar kaç olma  
Seyyadı bi insafın  
Emrindeki piç olma  
 
Koyun gibi sayılan  
Kasaba dost geç olma  
Böbürlenip yayılan  
Gözü dönmüş aç olma  
 
Olma be kardeşim hiç  
Ne koyun ol kasaba  
Ne Bizans elinde güç  
Ne sayıl gir hesaba 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 ŞUBAT 
 
Vardır suçu asın diyen it oğlu 
Devir suçlunun da itin değil mi 
Mahkemeye varsın diyen it oğlu 
Hakimim cellada teslim değil mi 
 
Alınıp Fravnun mumyadan hücre  
Babalık tesbiti yapılmadıkça  
Olsa da nüfusu Buca da kaydı  
Celladın piç soyu meçhul değil mi 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talan Edilen Yurduma 
 
Şu kasaplar bizi sayıp  
Sürüden koçu seçerse  
Ayak kalırmış baş kayıp  
Öne ak koyun geçerse  
 
Başta olunca ak koyun  
Kasaba doğar bir güneş  
Öttür kavalı yap oyun  
Süt ucuz olur et beleş 
 
Bir geceliktir pul eder  
Mezata düşer paramız  
Akıllımız ak koyun der  
Sütü az verdi karamız  
 
Biri der sanat yok bizde  
Biri der tembel açımız  
Neden kasap içimizde  
Demez ne oldu koçumuz  
 
Şu kasaba kem bakanı  
Yaşatmayın içimizde  
Sürün mezbahaya kanı  
Helal olsun koçumuzda  
 
İftira at suçlu desin  
Beyazımız karamıza  
Hükmü celladımız versin  
Bırakmayın aramıza 
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Dedi Bil Bakalım 
 
 
Dedi bil bakalim angisi onca  
Umurtami oksa taukmu onca  
Dedim yumurtadan hep kuşmu çıkar  
Kümesin içine yılan sokunca  
 
Dedi Boluculuk iapiyon cene 
Istersen soralum celip geçene  
Dedim horoz döğüştürebilene 
Haydi birde yılan döğüstürsene 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başını Göklere Değdiğin Yalan 
 
Başını göklere değdiğin yalan  
Çizgiler siler hudutlar yıkılır  
Sevildiğin yalan sevdiğin yalan  
Gün olur içinde putlar yıkılır  
 
Suların önünde aktığın boşa  
Karanlığa çıra yaktığın boşa  
Yalan şu hayaller baktığın boşa  
Hafızandaki kayıtlar yıkılır  
 
Her gelen gün başka ağrıtır başı  
Baktırır dostuna dostunu şaşı  
Kim kime dost kimin kim arkadaşı  
Sevgiler gider umutlar yıkılır  
 
Gün olur ölçüsüz yere gelinir  
İyi bildiklerin kötü bilinir  
Sonra hafızalar bir bir silinir  
Şekiller biter boyutlar yıkılır  
 
Başlar bir karanlık doğmaz bir ışık  
Çözülmez fikirler birer ardışık  
Bu hesap içinden karmakarışık  
Çıkamayınca soyutlar yıkılır  
 
Hayaller izafi görülmeyince  
Şeklin sınırına erilmeyince  
İçinde umutlar dirilmeyince  
Birde çaresizlik katlar yıkılr 
 
İlhan Yüksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hayat Perde Perde 
 
Çok geç oldu desem anlamaz laftan  
Bilmiyor şu hayat bir perde perde 
Düşer enginlere yükselir kafdan 
Şu gönlümün gözü çok yükseklerde  
 
Deli gönlüm nere varsa ordayım  
İster perdeleri bir bir yırtayım  
Sık eleyip direm direm tartayım  
Zamanı tutayım olduğu yerde  
 
Başında dolanır kavak yelleri  
Olsun zemheride dalda gülleri  
Kuş tüyü yataklar beyaz tülleri  
Arzular şu gönlüm ne görse elde  
 
Gönlüm bedenimi yorgun düşürdü  
Deniz deniz çöl çöl dağ dağ aşırdı  
Çıkmazı geçirdi düzde şaşırdı  
Terk etti sonunda gurbet ellerde 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karanlık Bir Şehir 
 
Ruhumu boğan şu karanlık şehrin  
Bağrına dikili simsiyah taşlar  
Asırları güne bağlar şu nehrin  
Göz pınarlarından döktüğü yaşlar  
 
Yağmur başka yağar su başka çağlar  
Bambaşka başında bulutlu dağlar  
Mazide kemale eren şu bağlar  
Hasat vermez oldu gün gün ağaçlar  
 
Hafıza çarmıha gerilmiş burda 
Nefes nefes cinler dirilmiş burda 
Boşluğa bir ip gerilmiş burda 
Her şafak sökümü kara gün başlar  
 
Gün gün saat saat çalar ard arda  
Tırmalar bir na hoş ses kulaklarda  
Bu şehrin muhteşem mazisi varda  
Oynamış yerinden çok olmuş taşlar  
 
Perdeler gizlemiş meğer bu yüzü  
Şu yirminci asrın karanlık yüzü  
Çok oldu bir ziya bekler gökyüzü  
Söyünmüş güneş gün be gün yavaşlar  
 
Vicdanı kovulmuş nefes nefese  
Bu gün mabetleri bürünmüş yese  
Şu tarih doğruyu söyleyemezse  
Kan götüren kinle başlar savaşlar  
 
Değişti bu şehir çok çok değişti  
Kanun rafa kalktı yok,yok değişti  
Yolcu aç sığınmışı tok değişti  
Ayaklar değişti değişti başlar 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ardına Düştüm Bir Vefasız Yarın 
 
Ardına düştüm bir vefasız yarın  
Derdi bir avcının bürüdü beni  
Ömrümü tüketti geçti yılların  
Bir ömür ardına sürüdü beni  
 
Kollarım kırıldı bir esir gibi  
Buluta yağmurum rüzgara tipi  
Kuyulara attı görülmez dibi  
Şu sarp kayalardan aşırdı beni  
 
Bir bakışı ümit vermişti bana  
Meğerse taşını koymuş sapana  
Çekti ellerini boyadı kana  
Vurdu yüreğimden şaşırdı beni  
 
Göklerde kanatlı kartal gibiydim  
Talihin müebbet hükmünü giydim  
Bir avcı elinde ne oldum neydim  
Nasılda tuzağa düşürdü beni  
 
Yağmur sağnak sağnak yağar üstüme  
Gökler şimşeğini sağar üstüme  
Baharımda tipi yel kar üstüme  
Çıkmaz sokaklardan aşırdı beni  
 
Vermiyor şu felek vermiyor fırsat  
Viran yemiş gibi işlerim kesat  
Düşmanımdan bile şu bahtım fesat  
Okyanus misali taşırdı beni 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ağla Başındaki Şu Beyaz Kara Sessiz 
 
Düğünler başka bir zevkti bayram başka bir zevkti  
Hüzünler başka bir zevkti ve gam başka bir zevkti  
 
Büyüdükte ne oldu bizi hep terk ettiler 
Yerli gibi geldi misafir gibi gittiler  
 
Sönük duygularla işte bir bayram sabahı 
Başladı içimde şevinç değil gam sabahı 
 
Hepten yalnızız şimdi iyi kötü hatıralar  
Gam verdi saç ağarttı bel büktü hatıralar 
 
Sonbahardan arda bir yığın hazan yaprağı 
Saçtılar üstümüze sonsuz ölü toprağı 
 
İçimize kapanan birer heykel gibiyiz  
Doğduğumuz toprağa yabancı el gibiyiz  
 
Sessiziz içli donuk geçen bahara sessiz  
Ağla başındaki şu bembeyaz kara sessiz  
 
Yoktur üstümüzde o gerilen kanatları  
Anaların şefkati baba nasihatleri 
 
Gün geçtikçe biraz daha yalnızız  
Ne o eski heyecan kaldı ne o eski hız 
 
Nerde o eski bizim zamanın delikanlıları  
Kartal gibi göğe kanat çırpan şanlıları  
 
Kimisi göçüp gittiler kimisi ihtiyar bu gün  
Kimi hayattan ölüme gıpta duyar bu gün  
 
Onlarda bu aleme gelmiş idiler yaya  
Sonsuza kanatlanıp uçtular dar-ı bekaya  
 

 
Geri dönen olmadı gittiler hep gittiler  
Kimi hasta kimine kaza sebep gittiler  
 
Şu giden bahar demek sonbaharı getirdi  
Sam viran getirdi karayel karı getirdi  
 
Demek boş imiş gelen bahara sevincimiz  
Boş gurura ve boş iftihara sevincimiz  
 
Her gelen gün giden güne yalan dedirtiyor  
Her yeni eski dengine yalan dedirtiyor  
 
Birer birer savaşı içimizde zıtların 
Yalancı düşüncelerin sahte haydutların  
 
At oynattığı yer oluyor şu iç alemin  
Neler gerçek ne yalan kim yalancı kim emin  
 
Sorular sorular hiç çözülmeyen sorular  
Beyin kemiren hem hiç üzülmeyen sorular  
 



Çözülmüyor neden bir karışık yumak gibi  
Deli akil geçinir akilli bunak gibi  
 
Şu zıtlar aleminde hep yalnızız sonsuza  
Boşluğa doğru akıyoruz son hız sonsuza  
 
Hiç mi hiç çözülmeyen art arda bilmeceler  
Cevapsız sorular karanlık biten geceler  
 
O bizim sandığımız kağıttan uçurtmalar 
Sonsuza kanat çırptı çoktan uçurtmalar  
 
Hep bizden uzaklaştı gittiler birer birer  
Kahramanlık aşk sevinç hüzün ve doğduğun yer  
 
Ne o eski çocuk biz ne delikanlı biziz  
Bir tarihiz bir hikaye ve bir rivayetiz 
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Kayıplar İçinde Kendini Bul 
 
Hayata oynadım bir kumar gibi  
Yaşadığım günler seneler kayıp  
Birde şu hayattan karım var gibi  
Hem benliğim kayıp hem de ser kayıp  
 
Tükendi ümidim bir bir tükendi  
İnsafsız bir avcı ağını gerdi  
Bozguna uğrattı feleğin fendi  
Ruh yorgun bedenim cansız fer kayıp  
 
Kayıplar içinde kendini ara  
Düşündüğüm hüzün giydiğim kara  
Dayandı yollarım çıkmaz yollara  
İçimde bir ses her şeyin der kayıp  
 
Deli gibi bin bir eser başımda  
Viran vurmuş gibi şu genç yaşımda  
Eser bir sam yeli eser başımda 
Ver feleğe kayıpları ver kayıp  
 
Başımda dolanır bir bağ bozumu  
Esen sam mı bu toz viran tozumu  
Şu kahpe feleğin bu son kozumu  
Yurdum yuvam kayıp hem de yer kayıp 
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Son Bayramlık 
 
Ölüm bayram işte şu beyaz kefen  
Üstüne giydiğin son bayramlığın 
Bu yolculuğunda ata binerken  
Konulduğun tabut cehiz sandığın   
 
Ölüm huzur demek ölüm sukunet 
Kazancın açıkta kazandığın net  
Ne icra kapıda ne borç ne senet  
Hem borçlu bıraktı hem kazandığın  
 
Mezar taşı adres evinse mezar  
Ne ruhun yorulur ne ömrün uzar  
Ne yalandan gül ne ağla zarı zar  
Ne arkadan vurur dosttur sandığın 
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Sanmayın Ezelden Virane Gönül 
 
Sanmayın ezelden virane gönül  
Dalında yaprağım kurudu gitti  
Ne bağban kaldı ne bahçe ne bir gül  
Terk etti bir zaman var idi gitti  
 
Hayaller içinde tahta kuruldum  
Vefasız sevdaya boşa yoruldum  
Şimdilerde can evimden vuruldum  
Karalı yaslara bürüdü gitti  
 
Harcadım yoluna vakti ömrümü  
Sağ solum karmaşık etti yönümü  
Zilfine doladı bahtı gönlümü  
Onulmaz dertlere sürüdü gitti  
 
Bir anlık düşünüp geriye baksa  
Bağladı gönlümü geri bıraksa 
Hayal mi gerçek mi bıraktı yasa  
Başka bir alemden sır idi gitti  
 
Karıştı toz duman sağ ile solum  
Haramiler gibi kestirdi yolum  
Ayağım pranga kelepçe kolum  
Köle oldu gönlüm hür idi gitti 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yalanmış Şu Dünya 
 
Yalanmış hayatta,her şey yalanmış  
Ardına düştüğüm şanlar yıkıldı  
Neyleyim şu yalan dünya tahtını  
İçimde saraylar hanlar yıkıldı  
 
Ömür duvarından her gelen günüm  
Eksiltti bir taşı,tek tek ördüğüm  
Çözemediğim şu hayat kördüğüm  
Olur dediğim şu zanlar yıkıldı  
 
Yaş otuz beşinde baktım geriye  
Okudum hayatı niçindir diye  
Yaşadığım neden doğduğum niye  
Ümit bağladığım anlar yıkıldı  
 
Meğerse boşumuş hayat boşumuş 
Kim var avunduğum say sarhoşumuş 
Boşuna çabala boşuna koşumuş 
Güvendiğim taraf yanlar yıkıldı  
 
Sonunda her imtihanı kaybettim  
Saray saltanat taht hanı kaybettim  
Otuz beş yıllık bir anı kaybettim  
İçimde yüksel ilhanlar yıkıldı 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karış Karış Mukaddes 
 
mukaddessin toprağım karış karış mukaddes  
bayrağınla ta arşa yükselen hilal gibi  
kan gibi kırmızı bayrak üstünde al gibi  
senin için savaş mukaddes barış mukaddes  
 
erzurumda sivasta doğan güneş mukaddes  
yükselen minareler ta Edirne'den Kars'a  
her şeyin mukades vatan her şeyin ne varsa  
yerde yatan şehit toprağını deş mukaddes 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruhumun peşine Koşma Bedenim 
 
Aşılmaz yolları aşar yürütür  
Ruhumun peşine koşma bedenim  
Beşikten mezara besler büyütür  
Sonra terk ederse şaşma bedenim  
 
Bir yanda hakikat yalan bir yanda  
Yazın kışı yaşa kışınsa yazı  
Yolcu ol göge yaşayıp zamanda  
Gece rüyalarda oldur olmazı  
 
Boş işler peşinde koşup yorulma  
Olma be ruhum böyle dengesiz  
Dalıp hülyalara tahta kurulma  
Olur olmazları geçistir sessiz  
 
Her gün değişir o renkten bu renge  
Gece alıp gider çıkmaz yollara  
Gün başlayınca çağırı cenge  
Kendine bu yolda başka dost ara 
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Kaçamak Bulunmaz Kayda Geçilir 
 
Sabah uyandim hayatin bittigini 
Anladim tüm yollar gider Allaha  
Ayağın gidip elin ettiğini 
Taşlar dile gelip söyler Allaha  
 
Kaçamak bulunmaz kayda geçilir  
Isterse uzatılır günler geceler  
Bir günlük yol uzar ayda geçilir  
Kul olur hamallar beyler Allaha  
 
Ol denirse hemen olur olmazlar  
Görürsün küçülmüş önünde her şey 
Ne çoklar tükenmiş çoğalmış azlar  
Diz çöker o gün devler Allaha  
 
Sürtünür dik başlar varır secdeye  
Eğmezsen eğerler başını hemen  
Denilir geç oldu dövünmek niye  
Hiç gelir varlık değerler Allaha 
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Ey yolcu tutan mı var tutsak 
 
Bu tahtada yatan hediye  
Ucuz bir ata bindirilmiş  
Dönüp geri gelmesin diye  
Soyunmuşta giyindirilmiş  
 
Kalkıp yürü desek yürür mü  
Davet mi var esaret mi var  
Bu son gidiş bilse ölür mü  
Yoksa gider cesaret mi var  
 
Çağıran mı var gel diyen mi  
Gördüm gidiyor ağır aksak  
Aldığın bu yük hediyen mi  
Ey yolcu tutan mı var tutsak  
 
Niçin gidersin be hey yolcu  
Nasıl bu yolculuk zoru ne  
Bu fani hayatın ipucu  
Yahut cevabi ne soru ne 
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Ben Bu Handa Garip Misafir 
 
Ben bu handa garip misafir  
Gelip geri gitmeye geldim  
Yürümeyen şu bedenimi  
Yürü deyip itmeye geldim  
 
Ne maldan verilir ne mülkten  
Kazancın kesbin bu dünyada  
Denir iki tahta bir top kefen  
Başada yeter ayağa da  
 
Gel deyi çağrıldığım yer  
Bırak diyor mülkü malıda 
Buraya her çağrılan gider  
Sultanı beyi hamalıda 
 
Ne ileri gider ne geri  
Ölüm diye saat kurulmuş  
Denilir kapıdan gir içeri  
Ömür biter saat dururmuş 
 
İlhan Yüksel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çanakkale Hatırası 
 
Agamemnon rahibine esir  
Truvada unuttuğum şu sır  
Doğranan bebeğe kırk üç asır  
Geçti hatti hitaya yanarım  
 
Agamemnonun hatırasına  
Çanakkale de kadırgasına  
Adını koyup geldi baskına  
Kanayan şu yaraya yanarım  
 
Firavun kabusudur illeti  
Çanakkale de şehit milleti  
Zülkarneyin kilitbahir seti  
Unuttuğum araya yanarım  
 
Düzerken firavuna methiye  
Uzak durduğum Moğol Çinliye  
Japon hindli kızılderiliye 
Kaybettiğim kıtaya yanarım  
 
Sümer hitayın kitabesine  
Hattuşilinin hitabesine  
Turanın kayıp alfabesine  
Oğuzun hatıraya yanarım  
 
Yıkık nagazaki Hiroşima  
Bana ne dedim geldi başıma  
Esir Afrikalı gardaşıma 
İslediğim hataya yanarım  
 
Yaydılar merne putun neslini  
Bozdular bitki otun neslini  
Karıştırıp saf atın neslini  
Katıra kardeş taya yanarım 
 
İlhan Yüksel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Vatan Hasreti Çektiğim Yıllara 
 
Ta uzaklardan nefesini  
Ensemde hissederim vatan  
Duysam kah rüzgarın sesini  
Vatanın sesi derim vatan  
 
Sabah olupta gün doğarsa  
Bakarım senden uzaktayım  
Saçımdan ya bir tel ağarsa  
Kaderindir çek derim vatan  
 
Feryadımı alıp şu rüzgar  
Gider mi acep ta uzağa  
Senden ümitle bir ses duyar  
Rüzgar gibi eserim vatan  
 
Hatıralarım cocukluğum 
Tozlu yollar dağların beni  
Emek verdiğim koşuştuğum  
Unutmuşsa neylerim vatan  
 
Hatıramda sabah ezanı  
Minareden bir ses duyardım  
Aksakal dedeyle kızanı  
Namazda bende vardım vatan  

 

Derdi oğul oldumu ezan 
Hani o iftar vakti babam  
Ve tandır üstünde kaynayan 
Şu anamın kazanı vatan  

Çamurdan oyuncak yapardı  
O küçük ellerim bir zaman  
Babamınsa bir oğlu vardı  
Gel deyince hep koşan vatan  
 
Geçer şerit gibi kafamdan  
Canlanır bütün cocukluğum 
Çan sesi var bu gün ne yandan  
Gurbet elde uyansam vatan  
 
Sana bir kem dokunmasında  
Varsın hasretin sabrederim  
Belki bin yıl kalsam yasında  
Bu hale şükrederim vatan 
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TUNA ŞARKISI 

Gidip maziye gezindiğimde  
Baktım şüheda secdede uyur  
Kılıç sesiyle başlayıp yerde  
Tekbir getirip göklere duyurur  
 
Gökten ceddime sancak olmaya  
Gördüm hilali önüne düşmüş  
Gidip tarihe mühür vurmaya  
Bir yürüyüşki Allaha Yürüyüş  
 
Ne günlerdi Kızılırmak Tuna  
Diyar diyar gezer bize akardı  
Bir yerde buluştuğun unutma  
Nil diye Fırat kardeşin vardı  
 
Hicazdan başlayıp Budine dek  
Aynı ses yükselirdi kubbeye  
Belki bin yıl nesiller gerek  
Tarihi halka halka dizmeye  
 
Tunam garip misin bu yollarda  
Kartal diyar diyar hür uçardı  
Doğan bebekler akıncılarda  
Kılıç sesi nal sesi duyardı  
 
Yürü ki Tunam tarih yazılsın  
Değişmez bu neslin kan aynı kan  
Nakış vur taşa mühür kazılsın  
Geçmişe varıp atiye uzan  
 
Şehit askerin yerine asker  
Doğursun analar Tuna önünde  
Akıncı doğsun doğsun serasker  
Gökte hilalim görüldüğünde  
 
Yık garabeti silkinip bir an  
Çarpıp çınla bu dağdan o dağa  
Şahlan Tunum bir daha şahlan  
Tekbir sesini al git uzağa 
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Herşey Boşuna 
 
dolu dolu sandım tükendi vaktim  
yürü yürü çabuk koşta boşuna  
Yüküm dolsun dedim buyudu ahtım  
doluda boşuna boşta boşuna  
 
akıl hesap kitap tıkandı baktım  
ağarmış ne saçlar başta boşuna  
şu hayat boşuna yanarmış yaktım  
kuruda boşuna yaşta boşuna  
 
yazılmış kaderde yıkılsa tahtım  
beklemek boşuna kaçta boşuna  
bütün lezzetleri geçtim bıraktım  
ölümlü şu başta taçta boşuna 
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Ölüm Diye Bir Son 
 
Bende bilmezdim ölümün  
İnsana yakın olduğnu  
Ana rahminden alınıp  
Kabire konulduğunu  
 
Bunca yıllık şu ömrümüz  
Değersiz akçe imiş de  
Öğrenirmiş de şu insan  
Onu da bu son gidiş de  
 
Bir yaprak gibi dökülür  
İnişi başlar yavaştan  
Yaprak döker insan ölür  
Ne farkımız var ağaçtan  
 
Alıp buradan götürdüğün  
İki tahta bir top kefen  
Eş bildiğin dost gördüğün  
Kimse gitmezmiş giderken  
 
Adın şöhretin varlığın  
Çabuk unutur kalanlar  
Eşim dostum sandığın  
Şu gülendir ağlayanlar  
 
Bu tabuta aldıkların  
Dar bir yere götürülür  
Yürümezse adımların  
Ağır ağır yürütülür  
 
Bizim gibi şu yatanlar  
Ağır akça yiğittiler  
Üstüne toprak atanlar  
Sırası geldi gittiler  
 
Bu yolculuğun sonunda  
Ne var geri dönmez giden  
Yoksa işler mi yolunda  
Köşk mü taht mı var inciden 
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