
Yakarış



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİLER BİRİMİ YAYINLARI

Yayın No: 5

Editör

Prof. Dr. Recep Toparlı

Baskı

Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası

Kapak ve İç Düzen

Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası

Dağıtım
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler

Sivas/2018 Sivas - 2018

Yakarış
İdris CÜCEN



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİLER BİRİMİ YAYINLARI

Yayın No: 5

Editör

Prof. Dr. Recep Toparlı

Baskı

Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası

Kapak ve İç Düzen

Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası

Dağıtım
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler

Sivas/2018 Sivas - 2018

Yakarış
İdris CÜCEN



İ Ç İ N D E K İ L E R

Aç Kapıyı Yâr

Al Yazmalım

Aramam Daha Seni

Bana Bir Çare

Ben Gariban Biriyim

Ben Ölürüm

Ben Yerimde Sayıyorum

Zalimler Beni Mahvettiler

Beni Yalnız Bıraktın

Benim Gülüme Gülüme

Bir Murat Almadım Yalan Dünyadan

Bu Benim Ömrüm

Bu Dertlerim

Bulamadım

Canım Gülüm Güzelim

Ceylanım 

Dağlar

Dertler Mahkûmuyum

Dertli Dertli

Dertli Gönlüm

Dertli Olanlar Dinlesin Beni

Dışlandım

Dostlarım

Elim Boş Gözümü Yaşlı Gönderme

Elleri Koynunda Kalanım Benim

Gel Gülüm

Gel Konuşalım

Gel de Dayan

Gelinlik Olan Kızın

Gidecegim Bu Diyardan 

Gidiyor

Gitti Sevdiğim

9

11

12

14

15

17

19

20

21

23

24

25

26

28

29

32

33

34

36

38

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

52

53

İdris CÜCEN

1964 yılında Sivas'ta Merkez köylerinden Kızılca Köy'de doğdum. 6 

yaşında okula başladım, 6 sene okula gittim. Okuldan çıktıktan sonra 
hastalığım başladı. Ankara'da hastaneye gittim muayene olmaya, 

doktorlar kas erimesi hastalığı teşhisi koydular, tıpta çaresinin 
olmadığını söylediler. Bu süreçte fazla ilgilenenim olmadı, yakın 

çevremde bulunanlar destek olmadılar.

Halay çekmeyi çok severdim, düğünlerde halaylarda güzel halay 

çektiğim için her düğünde oynamamı isterlerdi. Okuldan çıktıktan 

sonra çobanlık yaptım kısa süre, sonra şehre taşındık. Bir işte 
çalışamadığım için müzikle uğraştım. Türkü, şarkı seslendirmeyi, 

bağlama çalmayı çok sever; türkü seslendirir, bağlama çalardım. 
Sanatçı olmayı çok isterdim ama nasip olmadı. Hastalığım artınca 23 

sene içeride kaldım. Dışarı çıkamadım, gençlik yıllarım içeride geçti. Bu 
sürede şiirler yazdım. 2007 yılında akülü arabamı aldım artık dışarı 
çıkabiliyordum ama yaş ilerlediği için kimseyi de tanıyamıyordum ve 

belli bir süre sonra tanıdıklarım arttı şu anda hayatım kas erimesi 
hastası olarak devam ediyor. Şairlik, şiir, türkü seslendirmeye kendi 

hâlimde devam ediyorum. Hayatımı kısaca özetlersem:

 Hayatımı yazsam olur bir roman

 Dertler yuva yapmış sanki bir orman

Bu kitapta emeği geçen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Rektör 
Başdanışmanı ve Cengel Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı'ya, şair 

kardeşim Muhammed Gökkaya'ya ve herkese teşekkürlerimi, 
saygılarımı sunarım...
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TAKDİM

Şiir nedir? Bu soru insanlık kadar eski bir soru. Muhakkak ki kesin 

diyebileceğimiz bir cevabı da yok. Şiirle iştigal eden, şiirle hemhâl 

olan herkes bu soruya kendi ölçüsünce cevap verecektir. Çünkü 

şiir söz ırmağının en coşkun akan suyudur belki de. 

Victor Hugo, “Şiir bir tabiat unsurudur” dedikten sonra ekler: Şiir 

deniz gibi söyleyeceğini söyler. Evet, şiir durdurulmaz olandır; 

engellenemez, ket vurulamaz. Bu yönüyle insanın yaradılışının bir 

yanını temsil eder. Ama aynı zaman su gibi yumuşaktır. Merhamet 

gösterir, insanın içindekini sözün gür sesiyle seslendirir şiir. 

Şiirin tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. İnsan, bu dünyaya 

gönderildiğinden bu yana hep güzelliğin peşinde koşmuştur. 

Estetik kaygı dediğimiz şey insanın anlam arayışının ve “güzellik 

katma” ihtiyacının bir sonucudur. Şiir en yalın haliyle güzel söz 

söyleme sanatıdır. İnsanın bütün eylemi güzellikle ilintili olduğu için 

sözü de güzel söylemek insani bir davranış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

“Dünyayı güzelleştirmek” ve “güzel olanın güzelce dışa vurumu” 

Müslümanca bir eylem olarak anlam dünyamızda yerini almıştır. 

Talîkî-zâde namıyla meşhur Mehmet oğlu Mehmet hem 

Şehnâme-i Hümâyûn hem de Şemâil-nâme adlı eserlerinde 

Osmanlı'yı Osmanlı yapan 20 hasletten on birincisinin şiir olduğunu 

söyler. Zira Hegel'in deyimiyle şiir bütün sanatların hülasasıdır. 

Şiir, beşerin insan olma yürüyüşünde Varlıkla kurduğu ilişki olması 

bakımından oldukça önemlidir. Şiir insana dünyadaki yerini 

hatırlatması açısından şuur verir. Şuur ayıklıktır. Alman bir 
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seyyahın dediği gibi: Türkler, gökyüzüne bakmak isterler. 

Gökyüzüne bakmayı istemek şiir hâlidir. Şiir, bu milletin kök 

salması ve derinleşmesidir; Anadolu'yu vatan kılan bu kök salma 

ve derinleşmedir. Milletimizin geleceğine yön veren sultanların, 

dervişlerin, erenlerin ve evliyaların birer şair olmaları bu derinliğe 

ve bu inceliğe işaret eder. 

Acısını, derdini, kederini, sevincini söz ile yuyan bu millet şiirin 

beşiğinde sallanmış, şiirle büyümüş ve şiiri yoldaş edinmiştir. 

Mekanik olanın suyuna kapılıp sözden, kısacası kalbinden 

uzaklaşan çağımız insanının söylediği sözün de etkisi yoktur. 

Dünyayı güzelleştirmek ve güzel olanı güzelce söylemenin 

peşindeyiz. Bu amaçla yola çıkan Cumhuriyet Üniversitesi 

Engelliler Birimi (CENGEL) olarak engelli kardeşlerimizin yanında 

olmayı görev biliyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmayı, 

sıkıntılarını gidermeyi, mutluluklarını paylaşmayı insan olabilmenin 

şartı sayıyoruz. Daha önce de engelli kardeşlerimizin yazdıkları 

şiirleri kitaplaştırmış ve sizlerle buluşturmuştuk. Çünkü kıymetli 

olmak kıymet vermekle başlar. 

İdris Cücen kardeşimizin şiirlerini de sizlerle buluşturmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi 

olarak engellilerimizle yan yana olmaya devam edeceğiz. 

    Prof. Dr. Alim YILDIZ
    Rektör



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇ KAPIYI YÂR 

Aç kapıyı yâr 

Bak karşında kimler var 

Sana geniş bu dünya 

Şimdi oldu bana dar 

 

Ağlattın beni yâr 

Sızlattın beni yâr 

Bir yudumluk sevgine 

Bağlattın beni yâr 

 

Aç kapıyı yâr 

Bak kimler geldi 

Yıllardır hasret gözler 

Seni gördü de güldü 

 

Öldürdün beni yâr 

Soldurdun beni yâr 

Bir yudumluk sevgine 

Döndürdün beni yâr 
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AL YAZMALIM 

Senelerdir hasretine yanarım 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Issız odalarda seni ararım 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Kopardılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

Benimki Mevla'ya bir yalvarıştı 

Aramıza haset fesat karıştı 

Benle küstü gülüm senle barıştı 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Ayırdılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

Bilmem neden bozuldu ki aramız 

Mevla dilese kurulur yuvamız 

Çekip gittin kapandı mı yaramız 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Uçurdular al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

Kesildi takatim kalmadı gücüm 

Aramıza girdi o zalim bacın 

Kanıma işledin çıkar mı acın 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Kopardılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 
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Semalar uçup giden kuşlar oldun 

Gittin bir soysuza gülüm eş oldun 

Evvel gerçek idin şimdi düş oldun 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Ayırdılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

Gelirdin bize kasetler dinlerdik 

Konuşur gülüşür gönül eğlerdik 

Kader ayırsa dost kalalım derdik 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Kopardılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

Sen gideli ıssız kaldı evimiz 

Ölene dek sürecekti sevgimiz 

Masum masum bir arada resmimiz 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Uçurdular al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 

 

İdrisim der sevdim boşu boşuna 

Vazgeçtiydin neden çıktın karşıma 

Her gece girersin inan düşüme 

Aldılar sevdiğim elimden seni 

Ayırdılar al yazmalım dalımdan 

Bu canımdan seni yanımdan seni 
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ARAMAM DAHA SENİ 

Senelerdir peşinden 

Gide gide yoruldum 

Öyle bir söz duydum ki 

Can evimden vuruldum  

Can özümden vuruldum 

 

Aramam daha seni 

Gülüm çok üzdün beni 

Canım çok ezdin beni 

Sevemem daha seni 

Gülüm çok kırdın beni 

Canım çok yordun beni 

 

Artık seni niderim 

Başım alıp giderim 

Bilmem nere giderim 

Ettin bir dertli çoban 

Dert sürüsü güderim 
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Yırtılmış âr perdesi 

Yalan dolu heybesi 

Kıymet nedir bilmedin 

Medh eyledin herkesi 

 

Bu garip aşkı özler 

Her zaman yolun gözler 

Yüreğime oturdu 

İçerime oturdu 

Söylediğin o sözler 

 

Aramam daha seni 

Gülüm çok üzdün beni 

Canım çok ezdin beni 

Sevemem daha seni 

Gülüm çok kırdın beni 

Canım çok yordun beni 
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BANA BİR ÇARE 

Seni duydum sana geldim umutla 

Etme doktor beyim bana bir çare 

Söyler durur gece gündüz ağıtla 

Etme doktor beyim bana bir çare 

 

Bu dünyada eremedim murada 

Dertli düştüm yalnız kaldım burada 

Daha neler var bilmiyom sırada 

Etme doktor beyim bana bir çare 

 

Dertler avcı oldu beni güdüyor 

Neyim var neyim yok aldı gidiyor 

En sonunda yâri benden ediyor 

Etme doktor beyim bana bir çare 

 

İdrisim der dertlilerin başıyım 

Doksanın da ihtiyarın yaşıyım 

Ben de bu dünyanın garip kuşuyum 

Etme doktur beyim bana bir çare 
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BEN GARİBAN BİRİYİM 

Kaşların çatma ne olur 

Ben garibanın biriyim 

Havalar atma ne olur 

Çalımlar satma ne olur 

Ben garibanın biriyim 

 

Sanma ki hayata küstüm 

Bazen acı tatlı estim 

Ne eş kaldı ne de dostum 

Ben garibanın biriyim 

 

Ne toy yaptım ne de düğün 

Ne kız gördüm ne de gelin 

Acı keder tek gördüğüm 

Ben garibanın biriyim 

Dert ızdırap tek gördüğüm 

Ben garibanın biriyim 
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Mevla'ya adadım adak 

Görmedim yumuşak kucak 

Ne dal attım ne de budak 

Ben gariban biriyim 

Ben dertlilerin piriyim 

 

İdrisim der derdim çoktur 

Derdime bir çare doktor 

Benden geri kalan yoktur 

Benden yalnız kalan yoktur 

Ben garibanın biriyim 

Ben dertlilerin piriyim 
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BEN ÖLÜRÜM 

Eğer ki sevdiğim seni 

Alamazsam ben ölürüm 

Bir kez olsun ince beli 

Saramazsam ben ölürüm 

 

Kapanmasın sevgi yolu 

Reddeyleme garip kulu 

Gönül bahçemde bir gülü 

Deremezsem ben ölürüm 

 

Sensiz geçen günler kayıp 

Beni tek başıma koyup 

Elimle zülfün tarayıp 

Öremezsem ben ölürüm 

 

Görmedim ki yârden vefa 

Yıllar yılı çektim cefa 

Kavuşup ta senle safa 

Süremezsem ben ölürüm 
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Dudakların sanki kiraz 

Nolur bana sunsan biraz 

Zifaf gecesinde namaz 

Kılamazsam ben ölürüm 

 

İdrisim sevdiğim gonca 

Boyu uzun beli ince 

Gülüm yanında bir gece 

Kalamazsam ben ölürüm 
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BEN YERİMDE SAYIYORUM 

Dünkü doğanlar büyüdü 

Ben yerimde sayıyorum 

Adam oldu da yürüdü 

Ben yerimde sayıyorum 

 

Kimileri oldu baba 

Kimileri oldu ana 

Birlikte kurdular yuva 

Ben yerimde sayıyorum 

 

Kimileri uydu çağa 

Kimileri oldu ağa 

Döndü mor sümbüllü bağa 

Ben yerimde sayıyorum 

 

İdrisim de zay uğradı 

Dertler hançere doğradı 

Geriden gelen solladı 

Ben yerimde sayıyorum 
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ZALİMLER BENİ MAHVETTİLER 

Satılmazdım sattılar 

Yıkılmazdım yıktılar 

Yakılmazdım yaktılar 

Yaktılar beni yaktılar 

Zalimler beni mahvettiler 

 

Kimine gülümsün dedim 

Kimine canımsın dedim 

Kimine gönlümü verdim 

Yine de bilmediler beni 

Zalimler beni mahvettiler 

 

Dertten derde saldılar 

Alay edip güldüler 

Sevdiğimi aldılar 

Elimden benim elimden 

Zalimler beni mahvettiler 

 

Açan güllerim soldu 

Sevdamız hayal oldu 

İdrisim dertle doldu 

Doldurdular beni doldurdular 

Zalimler beni mahvettiler 
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BENİ YALNIZ BIRAKTIN 

Cano sana ne diyeyim 

Sen beni yalnız bıraktın 

Diyorsun ki ne bileyim 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Hızlı yavaş yürür iken 

Kendi işimi görürken 

Emsallerim eğlenirken 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Koydun beni tek başıma 

Zehirler kattın aşıma 

Kürek sallattın boşuna 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Beddualar verdin tuttu 

Senelerce hep uyuttu 

En sonunda da kuruttu 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Sana ana diyesim yok 

Bu garibe ettiğin çok 

Yaşattın ki binlerce şok 

Sen beni yalnız bıraktın 
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Bir odaya beni attın 

Beş kuruşa beni sattın 

Ölmeden ölüye kattın 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Sen beni hep mutlu sandın 

Ellerin sözüne kandın 

Biliyorsun çoktan yandım 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Fırlatıp attın kenara 

Toslattın beni duvara 

Mevlam işlerim onara 

Sen beni yalnız bıraktın 

 

Bulamadım kibar nazik 

Ömür boşa gitti yazık 

İdrisime attın kazık 

Sen beni yalnız bıraktın 
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BENİM GÜLÜME GÜLÜME 

Gülüm elini verseydi 

Benim elime elime 

Birazcık balın sürseydi 

Benim dilime dilime 

 

Hakaret edip durdular 

Beni içerden vurdular 

Sanki barikat kurdular 

Benim yoluma yoluma 

 

Unuttum haftayı ayı 

Her gelen kesildi dayı 

Salladılar bak baltayı 

Benim dalıma dalıma 

 

Babam bile ölmem gözler 

Evde olan çifte kızlar 

Kimlerin yüreği sızlar 

Benim hâlime hâlime 

 

İdrisim de dertli doğmuş 

Ne zaman ki dertli gülmüş 

Ala kargalar hep konmuş 

Benim gülüme gülüme 
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BİR MURAT ALMADIM YALAN DÜNYADAN 

Hastalandım hastanede yatarım 

Alan olsa ben bu derdi satarım 

Yol üstünde kaldı gönül kantarım 

Bir murat almadım yalan dünyadan 

Geldim gidiyorum sana doymadan 

 

Ne yâr verdin ne mal verdin sen bana 

Bilesin ki dost değilim ben sana 

Aklı olan aldanmıyor sevdana 

Bir murat almadım yalan dünyadan 

Geldim gidiyorum sana doymadan 

 

Adın gibi her şeyinde yalanmış 

Niceleri üzerinde dolanmış 

Görkemine güzelliğine aldanmış 

Bir murat almadım yalan dünyadan 

Geldim gidiyorum sana doymadan 

 

Cümle âlemi ettin gelin güveyi 

Bana layık gördün derdi çileyi 

Döve döve çürüttün bu sineyi 

Bir murat almadım yalan dünyadan 

Geldim gidiyorum sana doymadan 
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BU BENİM ÖMRÜM 

Senelerdir dert içinde inlerim 

Âlem derdin söyler bense dinlerim 

Kahır dolu gecelerim günlerim 

Kıvranarak geçti bu benim ömrüm 

 

Küçük yaşta can özümden vuruldum 

Hayallerle mutlu olup avundum 

Hangi kapıyı çaldıysam kovuldum 

Dövülerek geçti bu benim ömrüm 

 

Bu dünyada dertlilere yer yokmuş 

Gördüm benim gibi insanlar çokmuş 

Kimisi hayattan canından bıkmış 

Usanarak geçti bu benim ömrüm 

 

İlkbaharda kar yağdırdı başıma 

Zehir kattı ekmeğime aşıma 

Acımadı o gencecik yaşıma 

Sürünerek geçti bu benim ömrüm 
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BU DERTLERİM 

Tarlam ekin bittirmedi 

Bağım bülbül öttürmedi 

Bacam duman tüttürmedi 

Kör olası bu dertlerim 

 

Ne bel koydu ne kol koydu 

Ne gidecek bir yol koydu 

Dayanacak ne hâl koydu 

Olmaz olsun bu dertlerim 

 

Önüme dizdi engeli 

Soldurdu taze gülleri 

Güldürdü bana elleri 

Kör olası bu dertlerim 

 

Mutluluklar çok uzaktı 

Her anım bana tuzaktı 

Silinmez izler bıraktı 

Olmaz olsun bu dertlerim 
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Senelerdir süründüren 

Ona buna yerindiren 

Dost düşmanı sevindiren 

Kör olası bu dertlerim 

 

Güzeller çeker halayı 

Alamadım ben Leylâ'yı 

Başıma yıktı dünyayı 

Olmaz olsun bu dertlerim 

 

Kimselere sevdirmedi 

Sevgi aşkı bildirmedi 

İdrisimi seldirmedi 

Kör olası bu dertlerim 



 28   •   İdris Cücen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULAMADIM 

Bilmeyenler beni mutlu sanarken 

Gönlümün yarası durmaz kanarken 

İçerlerim cayır cayır yanarken 

Yangın yüreğime kar bulamadım 

 

Düşmanla bir olup benle savaştın 

Kız yüzünden bu dertlere bulaştım 

Nice yıldır mecnun gibi dolaştım 

Gönlümün sultanı yar bulamadım 

 

İdrisim der yalnızlıkmış kaderim 

Dört duvar arasında tüm günlerim 

Elde yatlar katlar varmış nideyim 

Kendime münasip yer bulamadım 



 Yakarış   •   29 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANIM GÜLÜM GÜZELİM 

Nerde kaldın sevgilim 

Canım gülüm güzelim 

Gittin geri dönmedin 

Yıllar yılı bir kere 

Canım gülüm güzelim 

Aramadın sormadın 

 

Her kapı çaldığında 

Canım gülüm güzelim 

Sen geldin sanıyorum 

Sen olmazsan bir tanem 

Canım gülüm güzelim 

Tutuşup yanıyorum 

Ah çekip ağlıyorum 

 

Aşkım deyip sinene 

Canım gülüm güzelim 

Beni alıp sarsaydın 

Dininden mi dönerdin 

Canım gülüm güzelim 
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Yılda olsun bir kere 

Canım gülüm güzelim 

Gelmeni bekliyorum 

Vefasız yâr resmini 

Canım gülüm güzelim 

Koynumda saklıyorum 

Canım gülüm güzelim 

Cebimde saklıyorum 

 

Sevgin deryadan coşkun 

Canım gülüm sevdiğim 

Dağlardan daha yüce 

Gündüz seni düşlerim 

Canım gülüm sevdiğim 

Sabahlarım o gece 

 

Resmini bana verip 

Canım gülüm sevdiğim 

Sakla kalsın hatıra 

Bakıp bakıp resmime 

Canım gülüm sevdiğim 

Dedin beni hatırla 
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Mecnundan farkım yoktur 

Canım gülüm sevdiğim 

Seni sevdim seveli 

Harap olmuş biriyim 

Canım gülüm sevdiğim 

Gittiğin günden beri 

 

Yâr kendine bağlayıp 

Canım gülüm sevdiğim 

Attın beni deryaya 

İdrisimi düşüren 

Canım gülüm sevdiğim 

Sensin kara sevdaya 

Canım gülüm sevdiğim 
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CEYLANIM  

Yanındayım senin ah kurtulabilsem 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

Ayaklar üzerinde dik durabilsem 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

 

Kör düğüm yapıp bağladıkça bağladı 

Hasretliğin dertli sinemi dağladı 

Sonunda kendisine köle sağladı 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

 

Unutmadım senle geçen günlerimi 

Acı keder dolu onca yıllarımı 

Kapattı sana giden tüm yollarımı 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

 

Kızılca köyüdür de bizim köyümüz 

Büyük pınarın başındaydı evimiz 

Böyle mi olacaktı bizim sonumuz 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

 

Çopul deresinin eğridir selvisi 

Yaylaya çıkarlardı bekâr evlisi 

Kibirli oldu şehirlinin köylüsü 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 

 

Yayla yolundan gelir yârin kağnısı 

Sana derlermiş filancanın karısı 

Çekilmiyor ceylanım gönül ağrısı 

Yapıştı yakama bırakmaz ceylanım 
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DAĞLAR 

Dağların doruğundan 

Su akar oyuğundan 

Hastalar şifa bulur 

Güzelin soluğundan 

 

Ha doruk doruk doruk 

Kız yüzün niye soluk 

Ben sevdim sen sevmedin 

Bu gönlüm sana kırık 

 

Dağların ardındayım 

Hayal et yanındayım 

Ben seni unutmadım 

Yâr senin derdindeyim 

 

Dağlardan aşamadım 

El gibi yaşamadım 

O kadar çabaladım 

Sana kavuşamadım 

 

Oy dağlar dağlar dağlar 

İdrisim durmaz ağlar 

Söyleyin o yar gelsin 

Yoksa yarem kim bağlar 
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DERTLER MAHKÛMUYUM 

Otuz yıldır yatıyorum 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

Dertten derde batıyorum 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Müebbede hüküm giydim 

Yüze güleni dost bildim 

Dertler sillesini yedim 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Suçum yoktur ben suçsuzum 

Geceleri uykusuzum 

Yarınımdan umutsuzum 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Dertler çullandı aşırı 

Nasıl gelsin ki başarı 

Gözümde tüter dışarı 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Kim istemez sevilmeyi 

Dilden dile söylenmeyi 

Çok özledim yürümeyi 

Gardaş dertler mahkûmuyum 
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Hayatım oldu kör düğüm 

Açmaz gayri soldu gülüm 

Bir odada geçer günüm 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Dertler sürükler nereye 

Atılmışım bir hücreye 

Görüşçü gelmez buraya 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Beni bekler yâr gardiyan 

Zincirleri kır gardiyan 

Tahliyemi ver gardiyan 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Dertler çaldı bu karayı 

Fazla açtın sen yarayı 

Sök ayaktan prangayı 

Gardaş dertler mahkûmuyum 

 

Of of dayan İdris dayan 

Kaderin sana oynayan 

Azat eylesin yaradan 

Gardaş dertler mahkûmuyum 
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DERTLİ DERTLİ 

Ne aradın ne de sordun 

Beni koydun dertli dertli 

Söylesene nedir derdin 

Beni koydun dertli dertli 

 

Kimine eşimsin dedin 

Kimine işimdir dedin 

Kimine kuşumdur dedin 

Beni yoldun dertli dertli 

 

Bülbül gibi ötüşmedim 

Evlilere katışmadım 

Koştum koştum yetişmedim 

Beni yordun dertli dertli 

 

Bu muhitte verdin bir şan 

Beni eyledin perişan 

On ikiye aldın nişan 

Beni vurdun dertli dertli 
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Kör düğümsün çözülmedin 

Karşımda hiç süzülmedin 

Yaptığına üzülmedin 

Beni kırdın dertli dertli 

 

Resimler dizdin büfene 

Haram doldurdun küfene 

Ölmeden beyaz kefene 

Beni sardın dertli dertli 

 

Doymadın ki yiye yiye 

Söylesene bunlar niye 

Üç beş kuruş diye diye 

Beni soydun dertli dertli 

 

İdrisime oldu olan 

Sen de şaşkın şaşkın dolan 

Sözlerinse hepten yalan 

Beni sordun dertli dertli 
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DERTLİ GÖNLÜM 

Seni candan seven yoktur 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

Uğrunda can veren yoktur 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

 

Her güzele meyil verdin 

Her birinden bir laf yedin 

Terk ettiler yine sevdin 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

 

Yanına vardın kovuldun 

Hakaret edip sövüldün 

Acı sözlerle dövüldün 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

 

Hasıl edip gardın beni 

Otuz yıldır yordun beni 

Can evimden vurdun beni  

Dertli gönlüm vazgeç gayri 
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Sen dertlisin kimse sevmez 

Sevgine karşılık vermez 

Merhem sürüp yaran sarmaz 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

 

Senin suçun sade sevmek 

Tek isteğin mutlu olmak 

Heba oldu bunca emek 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 

 

İdrisim de senden çekti 

Öz ağladı gözden döktü 

Hani seni seven çoktu 

Dertli gönlüm vazgeç gayri 
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DERTLİ OLANLAR DİNLESİN BENİ 

Aşkın ateşini yaktın özümde 

Dünyayı verseler yoktu gözümde 

Bin sitem bin ah var benim sözümde 

Dertli olanlar da dinlesin beni 

Yalnız kalanlar da anlasın beni 

 

Aşkın gömleğini taktın üstüme 

İmrendirdin beni yâren dostuma 

Vefasız yâr söyle bana kastın ne 

Dertli olanlar da dinlesin beni 

Yalnız kalanlar da anlasın beni 

 

Dünya zindan olur yalnız kalana 

Zor imiş yaşamak sakat olana 

O da benim gibi gezgin dolana 

Dertli olanlar da dinlesin beni 

Yalnız kalanlar da anlasın beni 

 

İdrisim de der ki oldum divane 

Harap olmuş gönlüm sanki virane 

Canım feda olsun candan sevene 

Dertli olanlar da dinlesin beni 

Yalnız kalanlar da anlasın beni 
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DIŞLANDIM 

Babam umudu kesti 

Anam darıldı küstü 

Kardeş zehirler kustu 

Ailemden dışlandım 

 

Dışlandım ben dışlandım 

Sevdim sevdim taşlandım 

Yandım yandım haşlandım 

Yıllar geçti yaşlandım 

 

Dertlinin yüzü gülmez 

Hâlinden kimse bilmez 

Dostlarım selam vermez 

Dost yanından dışlandım 

 

Dertliyim yüzüm soğuk 

Kadere boynum eğik 

Oldum yaralı geyik 

Yâr elinden dışlandım 

 

İdrisim boşluyorlar 

Dertliyi dışlıyorlar 

Laf atıp taşlıyorlar 

Halk içinden dışlandım 
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DOSTLARIM 

Bir gün olur bu dert beni öldürür 

Düşmanları peşim sıra güldürür 

Sılaya da kara haber bildirir 

Başıma böyle dert geldi dostlarım 

Ağladım zalim yar güldü dostlarım 

 

Eridim aktım dostlarım yağ gibi 

Yaşamadım bu dünyada bağ gibi 

Tepeme çullandı koca dağ gibi 

Başıma böyle dert geldi dostlarım 

Ağladım zalim yar güldü dostlarım 

 

Ne öldürdü beni ne de güldürdü 

Bu ömürüm boyu hep süründürdü 

İdrisim nicelere yerindirdi 

Başıma böyle dert geldi dostlarım 

Ağladım zalim yâr güldü dostlarım 
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ELİM BOŞ GÖZÜMÜ YAŞLI GÖNDERME 

Maşukum ben senin kapına geldim 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 

Bana ettiğini kalbime gömdüm 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 

 

Sensiz bu hayata direniyorum 

Kimseye derdimi diyemiyorum 

Sana geldim aşkı dileniyorum 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 

 

Güzelliğin hayalimde düşümde 

Elem keder dolanıyor başımda 

Seni çok sevmiştim on beş yaşında 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 

 

Sofra kursan karşılıklı otursak 

Sevgi ile gönlümüzü doyursak 

Şu âleme aşkımızı duyursak 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 

 

Uzak yerden geldim gayet yorgunum 

Bize sebep olanlara dargınım 

İdrisim der hala sana vurgunum 

Elim boş gözümü yaşlı gönderme 
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ELLERİ KOYNUNDA KALANIM BENİM 

Gurbetten sılaya name yazarken 

Hasretin özlemini arz ederken 

Niceler el ele tutup gezerken 

Elleri koynunda boşta kalanım 

 

Kimileri toy düğünü ederken 

Kimileri bohça bağlar giderken 

Kimisi dünya evine giyerken 

Damat elbisem dürülü kalanım  

 

Garip İdrisimi ağlatanlar çok 

Bir kez olsun yüzün güldürenler yok 

Sofrayı kursam kaldıranlarım yok 

Sofram önümde kurulu kalanım 
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GEL GÜLÜM 

Gece gündüz ağladım 

Bir sel gibi çağladım 

Gülümü ele verdim 

Karaları bağladım 

 

Gel gülüm gülüm gülüm 

Seni almazsam ölüm 

Gel gülüm gülüm gülüm 

Sensizlik bana zulüm 

 

Bacaya sergi serdi 

Seni seviyom derdi 

Alamadım has kızı 

Onu da eller sardı 

 

Pullu beyaz başında  

Kalem oynar kaşında 

Öyle bir yâr sevmiştim 

Henüz küçük yaşımda 

 

İdris seni arıyor 

Her gelene soruyor 

Yıllar geçmiş olsa da 

Hâlâ seni seviyor 
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GEL KONUŞALIM 

Tenhada görüşelim 

Dertleri bölüşelim 

Cuma gel konuşalım 

 

Kız Feride cama gel 

Bizim evden yana gel 

Onu bırak bana gel 

Kız Feride bana gel 

 

Kulakta altın küpe 

Seni eller mi öpe 

İstersen yiyim sopa 

 

Kız Feride cama gel 

Bizim evden yana gel 

Onu bırak bana gel 

Kız feride bana gel 

 

Elmayım soydun beni 

Feridem oydun beni 

Dertlere koydun beni 

 

Kız Feride cama gel 

Bizim evden yana gel 

Onu bırak bana gel 

Kız Feride bana gel 
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GEL DE DAYAN 

Şahin idim serçe oldum 

Gel de dayan gel de dayan 

Kelep idim sırça oldum 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

Bostan eksem güneş yakar 

Sular başka yöne akar 

Millet acıyarak bakar 

Kimisi hor gözle bakar 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

Dağlardan dağa geçerdim 

Sürüden sürü seçerdim 

Tarlada ekin biçerdim 

Halay tutar baş çekerdim 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

Sığmazdım avuca ele 

Dertli oldum düştüm dile 

Sevdiğimi verdim ele 

Sevenimi verdim ele 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 
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Saçlarıma doldu aklar 

Her bir teli bir dert saklar 

Derler seni ölüm paklar 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

Deryalar gibi taşkınım 

Vefasız sana düşkünüm 

Ortada kaldım şaşkınım 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

Sanki kanatlı uçuyor 

Başka başka yar seçiyor 

Bir ömür yalnız geçiyor 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 

 

İdrisim dertle doldu 

Saçını başını yoldu 

Sevenlerim sevmez oldu 

Gel de dayan gel de dayan 

Gel de dayan bu acıya 
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GELİNLİK OLAN KIZIN 

Yastıkları kılıflı 

Kızın başı duvaklı 

Atı gelmiş ayaklı 

Gelinlik olan kızın  

Düğünü olan kızın 

 

Al bayrağı takarlar 

Çeyizine bakarlar 

Kınasını yakarlar 

Gelinlik olan kızın  

Düğünü olan kızın 

 

Kızın gözü boyalı 

Yazmaları oyalı 

Gerçek olmuş hayali 

Gelinlik olan kızın  

Düğünü olan kızın 
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GİDECEGİM BU DİYARDAN  

Elim dizim bir tutarsa 

Gideceğim bu diyardan 

Mevlam bir nasip ederse 

Gideceğim bu diyardan 

 

Bu diyardan bu diyardan 

Ayırdılar beni yardan 

Mevlam kurtarırsa dardan 

Gideceğim bu diyardan 

 

Bir yâr sevdim eller aldı 

Daha başka neyim kaldı 

Gurbet gayrı mekân oldu 

Gideceğim bu diyardan 

 

Ne evim var ne de barkım 

Hep tersine döndün çarkım 

Garip kuştan yoktur farkım 

Gideceğim bu diyardan 
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Kime dedi isem canım 

Vampir oldu emdi kanım 

Yetmez dedi çıksın canın 

Gideceğim bu diyardan 

 

İçim yanar bilmez eller 

Acı söz yüreğim deler 

Dost düşman ardımdan güler 

Gideceğim bu diyardan 

 

İdrisini o yâr yıktı 

Ateş atıp sinem yaktı 

Ana baba kardeş bıktı 

Gideceğim bu diyardan 
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GİDİYOR 

Kime ne desem ne söylesem nafile 

Her hafta düzenler sosyete züppe defile 

Hâkim Bey de suçu yükler ahmak kefile 

O da mahpushaneye mitili attı gidiyor 

 

Düşünerek söyle kelimeyi lisan 

Rahmet ayıdır mayısla nisan 

Doymak bilemeyen aç gözlü insan 

Helal haram demeden yuttu gidiyor 

 

Utanmazda arama edep hayâ âr 

Her türlü hile de sizde fırıldak var 

Ayaküstü kırk yalan atan sahtekâr 

Bir malı üç dört kişiye sattı gidiyor 

 

Zaman değişti her şey tersine döndü 

Nice masum günahsızın ocağı söndü 

Namert de mertliğinde övündü 

Oda bu dünyada yükünü tuttu gidiyor 

 

Kaz mezarcı mezarı bende gireyim 

Benliğini kaybetmiş ne ölü ne diriyim 

Ta başından iflas etmiş biriyim 

Hayat gemim ummana açılmadan battı gidiyor 

 

İdrisim zenginlik değil sevgidir derdim 

Gönlümü açıp önüne serdim 

Sessiz sedasız ellere verdim 

Bu dertte hepsine yetti gidiyor 
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GİTTİ SEVDİĞİM 

Ellerinden hiç tutmadım 

Dizin üstünde yatmadım 

Gül yanağından öpmedim 

Çekti gitti sevdiceğim 

 

Hayal gibi düşler gibi 

Bahar gibi kış gibi 

Ak güvercin kuşlar gibi 

Uçtu gitti sevdiceğim 

 

Ara sıra gelir yoklar 

Hâlâ sevdiğini saklar 

Şu sineme mızrak oklar 

Çaktı gitti sevdiceğim 

 

Terk eyledi diyarımı 

Bilemedim değerini 

Ta içerden ciğerimi 

Söktü gitti sevdiceğim 

 

Unutmadım o günleri 

Bağlamışım karaları 

Devasız bu yaraları 

Açtı gitti sevdiceğim 
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Pamuktan yumuşak beni 

Gelin oldu pazar günü 

Ortadan ikiye beni 

Biçti gitti sevdiceğim 

 

Görmeseydim mürvetini 

Teslim etti servetini 

Ayrılığın şerbetini 

İçti gitti sevdiceğim 

 

İdrisim der ki dertli baş 

Gözlerinden dökmüştü yaş 

Yabancıyı kendine eş 

Seçti gitti sevdiceğim 
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GÖNDERİN GERİ 

O yâr bana kırgın küstü gidiyor 

Gönderin gönderin gönderin geri 

Bir yel gibi kafa esti gidiyor 

Durdurun durdurun durdurun bari 

 

Sazım verin dokunayım tellere 

Karışmışım boz bulanık sellere 

Bu dert vurdu beni yerden yerlere 

Kaldırın kaldırın kaldırın beni 

 

Evlerinin önü üzüm asması 

Benim sevdiğim kız köyün yosması 

Hayalimden gitmez pullu yazması 

Gönderin gönderin gönderin onu 

 

İdrisim de der ki onsuz gülemem 

Ondan başkasıyla mutlu olamam 

Senelerdir arıyorum bulamam 

Buldurun buldurun buldurun yâri 
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GÜL SENSİN 

Bir bakışta dert ekledin derdime 

Sana kusur bulmak kimin haddine 

Görenleri mest ediyor kendine 

Selvi sensin fidan sensin dal sensin 

 

Ne deyip ağlayım kara yazıma 

Yürekler dayanmaz senin nazına 

Şiir oldun türkü oldun sazıma 

Perde sensin mızrap sensin tel sensin 

 

Ben isterim sende kalan hakkımı 

Geceleri yeter böldün uykumu 

Her çiçekten almışsın sen kokunu 

Nergis sensin nevruz sensin gül sensin 

 

Mevlam seni düşüre kız dengine 

Fakir olsun ama gönlü zengine 

Çağlayarak akıp gider engine 

Dere sensin ırmak sensin sel sensin 

 

İdrisimi al gönlüne yaylasın 

Kıskananlar çatır çatır çatlasın 

Şekerden şerbetten daha tatlısın 

Petek sensin arı sensin bal sensin 
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GÜLMÜYORUM 

Siyah kalmadı saçımda 

Gözüm yoktur ki geçimde 

Ömür boyu gam içinde 

Gülmüyorum ağlıyorum 

 

İşlerim hep yarım kaldı 

Gerçeklerim hayal oldu 

Bütün dertler beni buldu 

İnliyorum sızlıyorum 

 

İdrisim der yana yana 

Arıyorum döne döne 

Gideceğim hangi yöne 

Bilmiyorum kararsızım 
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GÜZEL 

Güzel boynuna inci 

Kelep kelep dizilmiş 

Aşkınla yaktın beni 

Şimdi oldum sararmış 

 

Güzel boynunda altın 

Sıra sıra dizildi 

Yaktı yandırdı beni 

Şu Sivas'ın güzeli 

 

Güzel parmağa yüzük 

Çifter çifter takmışsın 

Sevip aldığın kalbi 

Aşkın ile yakmışsın 
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KOYMADIN Kİ BEN DERDİME YANAYIM 

Nerden çıktın melul kızı yoluma 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

Bırakmadın beni kendi hâlime 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

 

Geceleri uyumadım ağladım 

Hasretinle bu sinemi dağladım 

Senin için feryat ettim duymadın 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

 

Ben seni inan ki gerçekten sevdim 

Sende beni seviyorsundur sandım 

Eller mesut oldu ben ise yandım 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

 

Senin için ben derdimi unuttum 

Gelir diye hep gönlümü avuttum 

Kanım emdin damarımı kuruttun 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

 

Dostlarıma düşman ettin sen beni 

Sevdiğime pişman ettin sen beni 

Saçım döküp dişten ettin sen beni 

Koymadın ki ben derdime yanayım 

 

İdrisim der sevmem başka birini 

Bir başkası tutar mı ki yerini 

Düşünmüyom bugün ile yarını 

Koymadın ki ben derdime yanayım 
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KURTAR YA RAB 

Günden güne arttı derdim 

Kurtar ya Rab sen bu dertten 

Bu dünyada yalnız kaldım 

Kurtar ya Rab sen bu dertten 

 

Nere gitsem yüzüm gülmez 

Ölsem beni kimse sormaz 

Eşim dostum selam vermez 

Kurtar ya Rab sen bu dertten 

 

Belim kolum tutmaz dizim 

Nere gitsem gülmez yüzüm 

Mecliste yok bir çift sözüm 

Kurtar ya Rab sen bu dertten 

 

İdrisim der düştüm derde 

Ağlarım sızlarım bur da 

Bu derdin çaresi nerde 

Kurtar ya Rab sen bu dertten 
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NE OLURSUN 

Gördün mü hiç güldüğümü 

Söz verip de döndüğümü 

Hâlâ seni sevdiğimi 

Bil ne olursun sevdiğim 

 

Aklım fikrim sende kaldı 

Dört yanımı dertler sardı 

Gözyaşlarım pınar oldu 

Sil ne olursun sevdiğim 

 

Gecemdesin sen günümde 

Dolaşıyorsun tenimde 

Birkaç gün olsun yanımda 

Kal ne olursun sevdiğim 

 

Eğlenmez açtığın yara 

Seni benden aldı para 

Selamını ara sıra 

Sal ne olursun sevdiğim 

 

Derdim dökerim sazıma 

İnanmadın ki sözüme 

Eskisi gibi yüzüme 

Gül ne olursun sevdiğim 

 

Çık diyorsun Everest'e 

İlan edeyim herkese 

Yeter ettin İdris'e 

Gel ne olursun sevdiğim 
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NEYİME 

Karaları giymişim 

Beyaz benim neyime 

Ağustosta donmuşum 

Yazlar benim neyime 

 

Bir name yazsam yâre 

Yandırdı beni nara 

Gitmem pavyona bara 

Sazlar benim neyime 

 

Talih bana gülmedi 

Tadım tuzum kalmadı 

Sevdim ama olmadı 

Kızlar benim neyime 

 

Gamsız tek bir günüm yok 

Bülbül oldum gülüm yok 

Düz ovada sürüm yok 

Yazlar benim neyime 

 

Kaynadım da taşmadım 

Dere tepe aşmadım 

Yolların da koşmadım 

Tozlar benim neyime 

 

İdrisim der bu cana 

Bilmiyom kimler yana 

Semada bir çift suna 

Gazlar benim neyime 
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NEYLEYİM 

Bu dünyaya geldim ama 

Gezmediğim dağı taşı neyleyim 

Mevlam vermiş böyle bir dert 

Hasta vücuda sağlam başı neyleyim 

 

Yıllardır derdim artar eksilmez 

Ağaçlar kalem olsa sözlerim bitmez 

Boşu veriyor ama doluyu vermez 

Âlem doluyu alırken ben boşu neyleyim 

 

İdrisim derdim dağlara tay olur 

Geçer günlerim böyle zay olur 

Çeke çeke ölecem bir gün vay olur 

Yurtsuz yuvasız uçup giden kuşu neyleyim 
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OLANLARSA BANA OLMUŞ 

Sevdiğim kız ana olmuş 

Olanlarsa bana olmuş 

Çocuğuyla bize gelmiş 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 

 

Bana karşı hava attı 

Bir yerine binler kattı 

Büyüklendi çalım sattı 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 

 

Başında evlilik tacı 

İçimde dönmeyen sancı 

Benim için sonsuz acı 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 

 

Bir şey gelmiyor ki elden 

Demek ki vazgeçmiş benden 

Daha hayır çıkmaz senden 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 
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Bir senedir görmüyordum 

Hâl hatırın sormuyordum 

Unuttuğun bilmiyordum 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 

 

Hemen geldi dakka tuttu 

Ardına bakmadan gitti 

Aşkımızda bur da bitti 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 

 

Garip İdris cefasında 

Kendi zevki sefasında 

Mutlu imiş dünyasında 

Olanlarsa bana olmuş 

Eyvah şirin cana olmuş 
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OYNA OYNA KIZ SEMRA 

Haftaya gel düğüne 

Söz vermiştin o güne 

El atacak düğüme 

Oyna oyna kız Semra 

Vur davulcu sen temir ağa 

 

Akşam kına gecesi 

Ağlıyormuş bacısı 

İçimde var acısı 

Oyna oyna kız Semra 

Vur davulcu sen temir ağa 

 

İşte düğün bitiyor 

Evde baykuş ötüyor 

Has kız gelin gidiyor  

Oyna oyna kız Semra 

Vur davulcu sen temir ağa 



 Yakarış   •   67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLDÜM ÖLDÜM 

Gülüm sensiz kahrolurum 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 

Günden güne mahvolurum 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 

 

Ben öleyim sen de yaşa 

Bu hayatım dönmez başa 

İki dizim geldi taşa 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 

 

Sevenler dünyada ağlar 

Yaresini aşkı bağlar 

İki gözüm durmaz çağlar 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 

 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 

Öldüm canan öldüm öldüm 

Öldüm hayran öldüm öldüm 

Öldüm gülüm öldüm öldüm 
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SEFA GELDİ 

Sefa geldi hoş geldi 

Geldi ama boş geldi 

Kız sen burdan gidince 

Gözlerimden yaş geldi 

 

Dünyaya bir daha mı gelecem 

Gençlik gidince mi gülecem 

Yoksa böyle mi ölecem 

Vay vay vay vay 

 

Ömrüm geçti boşuna 

Gülüm gittin hoşuma 

Bir kutu boya alsam 

Sürsem hilal kaşına 

 

Dünyaya bir daha mı gelecem 

Gençlik gidince mi gülecem 

Yoksa böylemi ölecem 

Vay vay vay vay 



 Yakarış   •   69 

 

 

 

 

 

SEN BENİ 

Bundan böyle senin olsun bağlar ovalar 

Günler ayları aylar yılları kovalar 

Yâr kartopu yapmış beni yuvalar 

Bir meçhule doğru attın sen beni 

Hayırsız yâr sen beni insafsız yâr sen beni 

 

Ne gecem ne de gündüzüm gündüz 

Bunca yıldır yaşattın yapayalnız 

Gözümden akan yaşlar olurdu deniz 

Ne zaman gülenlere kattın sen beni 

Hayırsız yâr sen beni insafsız yâr sen beni 

 

Sen de gelesin emi göze nazara 

İnsanlar içinde soysuz yüzün kızara 

Bir mal gibi çektin beni pazara 

Geçersiz bir pula sattın sen beni 

Vefasız yâr sen beni insafsız yâr sen beni 

 

İdrisim der senin yüzünden dışlandım 

Sevda kazanına attın beni haşlandım 

On beş yaşındaydım şimdi yaşlandım 

Beli bükük ihtiyar ettin sen beni 

Hayırsız yâr sen beni insafsız yâr sen beni 
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SEN DEĞİL MİYDİN 

Bizim evi yol eden 

Sen değil miydin canım 

Gel gel diye el eden 

Sen değil miydin canım 

 

Elin elime veren 

Gönül bağıma giren 

Gonca gülleri deren 

Sen değil miydin gülüm 

 

Annenle selam salan 

Benden kasetler alan 

Baş başa resmim olan 

Sen değil miydin canım 

 

Sevgi tohumu eken 

Gözlerinden yaş döken 

Kerem gibi ben yakan 

Sen değil miydin gülüm 
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Karşıdan işmarlaşan 

Telefonda konuşan 

Balkonlarda gülüşen 

Sen değil miydin canım 

 

Sendin beni sesleyen 

Omzuma baş yaslayan 

Rüyalarım süsleyen 

Sen değil miydin gülüm 

 

Aramızda var olan 

Bunlar dersin hep yalan 

Saçın başını yolan 

Sen değil miydin canım 

 

İdrisimi ağlatan 

Derdine dertler katan 

Başkasıyla aldatan 

Sen değil miydin gülüm 
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SENİ BANA VERMEZLER 

Küçük yaşta başlamıştı aşkımız 

Ben hastayım seni bana vermezler 

Ölene dek sürecekti sevgimiz 

Ben sakatım seni bana vermezler 

Kime desen bana layık görmezler 

 

Ben sakatım sense köyün zengini 

Git ara bul derler sana dengini 

Demezler mi sana yakma kendini 

Ben sakatım seni bana vermezler 

Kime desek bana layık görmezler 

 

Sen çavuş dağısın bense taşıyım 

Sen baharsın bense kara kaşıyım 

Sen sağlamsın ben dertliler başıyım 

Ben sakatım seni bana vermezler 

Kime desek bana layık görmezler 

 

Ben sakatım sense köyün güzeli 

Sen selvisin bense onun gazeli 

Seni alan kola takıp gezmeli 

Ben sakatım seni bana vermezler 

Kime desek bana layık görmezler 
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SİTEM 

Bu mudur sevmenin sence bedeli 

Aşamadım önümdeki engeli 

Issız kaldı gönlüm gittin gideli 

Gezip dolaşıyor boşta sevdiğim 

 

Evinizin önünde olsa kuyu 

Her sabah çekerdim kuyudan suyu 

Beraber olsaydık bir ömür boyu 

Tek yatardım yerde taşta sevdiğim 

 

Geri dön de bir bak geçen mazine 

Tutsak olsan eli kanlı zalime 

Can dediğin bile bakmaz yüzüne 

Benim gibi derde düşte sevdiğim 

 

Tek bir kere sarsa idik can cana 

Ölene dek minnet kalırdım sana 

Deli diye gülüyorlar yâr bana 

Akıl koymadın ki başta sevdiğim 

 

İdrisim der azdı yaram sızlarım 

Sana geleceğim tutsa dizlerim 

Durmadan arıyor seni gözlerim 

Her zaman ıslaktır yaşta sevdiğim 
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SOLMAZ 

Canımın cananı solmaz 

Seni alanlar aldanmaz 

Senin uğruna solmazım 

Bir servet harcasam da az 

 

Adı Solmaz kendi solmaz 

Solmazım yerinde dolmaz 

Solmazımı alan hain 

Bu dünyada sana kalmaz 

 

İlk göz ağrım da sen idin 

Seni seven de ben idim 

Solmazım sensiz düşeli 

Günden güne çok eridim 

 

Yaşamak böyle değil ki 

Eza ceza işkenceli 

Hayatım karardı sanki 

Solmaz’dan ayrı düşeli 
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SÜRÜNE 

Yandı özüm yandı sinem kül oldu 

Sevdiğim kız şimdi bana el oldu 

Herkesin yanında başım kel oldu 

Beni böyle eden zalim sürüne 

El açarak ona buna yerine 

 

Bir yad gibi yâr yanımdan savuştu 

Beş dakkada beş kişiyle konuştu 

İçerlerim yandı yandı tutuştu 

Beni böyle eden hain sürüne  

El açarak ona buna yerine 

 

Önün gelmiş nankör sonun gelmesin 

Gözyaşların pınar olsun dinmesin 

Etrafında eşin dostun kalmasın 

Beni böyle eden soysuz sürüne 

El açarak ona buna yerine 

 

İdrisim der artık gayri yoruldum 

Gökten düşen cisim gibi savruldum 

Sevdasıyla yandım yandım kavruldum 

Beni böyle eden kahpe sürüne 

El açarak ona buna yerine 
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ŞAŞTIM ALLAH’IM ŞAŞTIM 

Çaresiz bu dertlere 

Düştüm Allahım düştüm 

Bilmediğim yerlere 

Aştım Allahım aştım 

 

Bin derdim var içimde 

Hepsi aynı biçimde 

Kaynar kazan içinde 

Piştim Allahım piştim 

 

Gülmedim eller gibi 

Esmedim yeller gibi 

Bulanık seller gibi 

Coştum Allahım coştum 

 

Yaktım kendi kendimi 

Bulmadım ben dengimi 

Kendi gönül bendimi 

Deştim Allahım deştim 

 

Seviyom seni diye 

Kandırdın beni niye 

Her gün gam yiye yiye 

Şiştim Allahım şiştim 

 

İdris muhtaç olmadan 

Çok çektin bu sevdadan 

Yetiş imdada yaradan 

Şaştım Allahım şaştım 
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UTANIYORUM 

Asker nöbeti tutmadım şafakta 

Çırpındım durdum yıllarca batakta 

Soğuk oda tek başına yatakta 

Yatamıyorum ben yatamıyorum 

 

Gücüm yoktur yâr karşında durmaya 

Elim yetmez ince belin sarmaya 

Selam verip dost yanına varmaya 

Utanıyorum ben utanıyorum 

 

Kim ister ki böyle dertli olmayı 

Bir gül gibi açılmadan solmayı 

El kazancı olan haram lokmayı 

Yutamıyorum ben yutamıyorum 

 

Ne eş kaldı ne dost ne de yoldaşım 

Ne derdimi yanacak bir sırdaşım 

Gençlik elden uçup gitti gardaşım 

Tutamıyorum ben tutamıyorum 

 

İdrisim der bundan sonra gülemem 

Gel desen de vefasız yar gelemem 

Dertli düştüm hep kaybettim yenemem 

Utamıyorum ben utamıyorum 
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YA UZAKTA YA TOPRAKTA OLMADAN 

Sana seslenirim gülüm gel hele 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 

Sevda bağlarına inek el ele 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 

 

 Ferhat ile Şirin gibi olalım 

 Mecnunun gezdiği çölde kalalım 

 Kerem ile Aslı gibi yanalım 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 

 

Bizim de geçecek bil ki ömrümüz 

Kitaplara basılsın bu sevgimiz 

Mutlulukla gelip geçsin ömrümüz 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 

 

Kuşlar gibi uzaklara göçelim 

Aşkın deryasına dalıp geçelim 

Aşk şerbetin kana kana içelim 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 

 

Başına bağlamış pullu beyazı 

Ne konuşur sanki turna avazı 

Beraber geçirsek senle bu yazı 

Ya uzakta ya toprakta olmadan 



 Yakarış   •   79 

 

 

 

 

YAKARIŞ 

Yârenlerim hep ev oldu 

İçim dışım dertle doldu 

Muradım gözümde kaldı 

Allahım ver muradımı 

 

Ne şan şöhret şan kalmadı 

Damarımda kan kalmadı 

Dayanacak can kalmadı 

Allahım ver muradımı 

 

Dualarım bütün sana 

Bir ela gözlü yaz bana 

Mutluluk dolsun yuvama 

Allahım ver muradımı 

 

Ne elim ne dizim tutar 

Herkes bana hava atar 

Daha da olmadan beter 

Allahım ver muradımı 

 

Tanıştan utanıyorum 

Yanına varamıyorum 

Yüzüne bakamıyorum 

Allahım ver muradımı 
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Söndü ocak tütmez duman 

Çekiyorum hayli zaman 

Bekliyorum senden derman 

Allahım ver muradımı 

 

Yıllarım geçti boşuna 

Gidemedim ben işime 

Koyma beni tek başıma 

Allahım ver muradımı 

 

Herkes yaşar çifter çifter 

Filizlenir fidan biter 

Bu dertlerden beni kurtar 

Allahım ver muradımı 

 

Derde düştüm oldum fena 

Elim boş döndüm her defa 

İdris kulun gözler şifa 

Allahım ver muradımı 
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YANIMDA SEN SEN OLSAYDIN 

Bütün dertler vız gelirdi 

Yanımda sen sen olsaydın 

Bedenime haz gelirdi 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Gözüm yaşı kuruturdum 

Derdi gamı unuturdum 

Bu gönlümü avuturdum 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Gönlüm senden bıkar mıydı 

Hasretliğin yıkar mıydı 

Sevdan böyle yakar mıydı 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Bağımızda gül biterdi 

Dalında bülbül öterdi 

Ekmek ile su yeterdi 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Viran oldu tahtım tacım 

Bilmiyorum neydi suçum 

Ağarmazdı siyah saçım 

Yanımda sen sen olsaydın 
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Sevgilim açtın arayı 

Bağlattın bana karayı 

Niderdim köşkü sarayı 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Başımda gam ile tasa 

Giyindim büründüm yasa 

Tozlu yol olurdu sosa 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

Atamadım ki gönlümden 

Yandım yapıştım derdinden 

Geçer miydim ki kendimden 

Yanımda sen sen olsaydın 

 

İdrisim der yok ki çarem 

Kapanır mı bunca yarem 

Şenlenirdi senle yuvam 

Yanımda sen sen olsaydın 
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YÂR BEN SANA YENİLDİM 

Beni bırakıp da gittin 

Görüyorsun işte bittim 

Yenilgiyi kabul ettim 

Yâr ben sana hep yenildim 

 

Sen ipte oynayan cambaz 

Desem kimseler inanmaz 

Ettiğin sana da kalmaz 

Kız ben sana hep yenildim 

 

Sevmek nedir sen bilmezsin 

Sevene saygı duymazsın 

Daldan dallara konarsın 

Yâr ben sana hep yenildim 

 

Sefilim garip bir kulum 

Bağladın dilimle kolum 

Bana ettin türlü zulüm 

Kız ben sana hep yenildim 

 

Doyum olmaz muhabbete 

Muhtaç ol sen muhannete 

Sen de uğra ihanete 

Yâr ben sana hep yenildim 

 

Bir gün olur isem güçlü 

Kalır mıyım sana borçlu 

İdrisime deme suçlu 

Kız ben sana hep yenildim 
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YARALI YARALI 

Bana bir dert geldi gitmez 

Hiçbir ilaç fayda etmez 

Bağımda bülbülüm ötmez 

Gülüm yaralı yaralı 

Dertler sıralı sıralı 

 

Görenler diyor ki yazık 

Yârdan yana bağrım ezik 

Sazımın düzeni bozuk 

Yelim yaralı yaralı 

Dertler sıralı sıralı 

 

Kapandı mutluluk yolum 

Kalkmıyor kanadım kolum 

Konuşamam sanki lalım 

Dilim yaralı yaralı 

Dertler sıralı sıralı 

 

İdrisim der bahtım soldu 

Dostlar yanımdan kayboldu 

Gönül şehrim viran oldu 

İlim yaralı yaralı 

Dertler sıralı sıralı 
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YOK BENE 

O günden bugüne gülüm 

Yanıyorum için için 

Beni seven bir güzeli 

Sormadan yolladın için 

Yuh bene bene yuh bene 

 

Bir bakışta etti âşık 

Bir anda oldum karışık 

Zindan dünyama bir ışık 

Yak bene bene yak bene 

 

Dalmışım hayale düşe 

İlkbaharım döndü kışa 

Ömür gelip geçti boşa 

Vah bene bene vah bene 

 

Resmiyle avunuyorum 

Yaktı beni yanıyorum 

Ondan böyle söylüyorum 

Bak bene bene bak bene 

 

İdrisi kınamasınlar 

Hüdadan geliyor dertler 

Herkes almış çifter çifter 

Yok bene bene yok bene  
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ZALİM SEVDİĞİM 

Güzeller yatağı çeşme 

Kız ne olur yaram deşme 

Beni bırakıp da kaçma 

Zalim sevdiğim sevdiğim 

 

Sevdiğim gözlerin siyah 

Dön de bir yol geriye bak 

Beni yaraladın sen ah 

Zalim sevdiğim sevdiğim 

 

Sen de beni sevmedin mi 

Seviyorum demedin mi 

Gelip beni bulmadın mı 

Zalim sevdiğim sevdiğim 

 

Liralar taktın boynuna 

Girdin ellerin koynuna 

Nasıl geldi oyununa 

Zalim sevdiğim sevdiğim 

 

İdrisim der sevdim onu 

Neden yaptı bana bunu 

İnşallah gelmesin sonu 

Zalim sevdiğim sevdiğim 




