
FRANCOIS MALJIAN: AMERİKA'DA YAŞAYAN, ANNE VE HAUASI 

MARAŞ DOGUMLU ERMENİ AsıLLı UİR şAİR 

PROF. DR. SAİM SAKAOGLU 

Türk Dil Kurumunun alışılagelmiş 15 günlük Yürütme Kurulu toplantıların

dan, 03 .07.1997 tarih ve 3 II sayılı olanında gündemin 7. maddesi bilinmeyen 

bir ad ilc ilgiliydi. Ameıika Birleşik Devletlerinin New Jersey eyaletinin Fairfi

eld beldesinde yaşayan Francois Maljian'ın gönderdiği mektup Başkanlıkça 

gündeme alınmış ve üzerinde görüşme açılmıştı. 0, Türkçe şiirierini bir kasete 

okumuş ve bunları kabul görmesi halinde yayımlanmasını istiyordu. Kurulumuz, 

kaseti çözülmesi ve şiirlelin bir böli.imünün Türk Dili dergiınizde yayıma hazır

lanması görevini bana vermişti; ayrıca çözülen metinlerin bir kopyasının da şa

ire gönderilmesi kararlaştırıldı. Kasetin çözülmesinde sonra konuyu tekrar gün

deme getirdim. Kasetin sadece bir yüzü şiirle dolu idi ve burada da 30'u tam, bi

ri de kaset bittiği için yarım kalan 31 şiir yer alıyordu. Kurula bilgi verdim; ken

disine yazıp çeşitli konularda bilgi istenmesine, ondan sonra da bazı şiirleriyle 

birlikte hayat hikayesinin de yayımlanmasına karar verildi. Hazırladığumz bir 

soru listesi İngilizceye çevrilerek kendisine gönderildi. Cevapları ve başka bilgi 

ve belgeleri içine alan mektup i Aralık 1997 tarihinde elimize ulaştı.lşte bu ya

zı, yazışmaların sonunda ortaya çıktı. 

I. Francois Maljian Kimdir? 

Francois Maljian, ilk mektubunda, İngilizce olarak kendisi hakkında çok kı

sa bilgi veriyordu. 

"Adım Francois Maljian'dır. 65 yaşında heveskar bir şairim. Bana göre şiir

lerim biraz felsetldir. Türkçe yazmayı bilmiyorum; fakat düzgün bir Türkçe ile 

konuşuyorum. Türkiye'de hiç bulunmadım. Merhum annemle babam, geçen 

yüzyılın sonunda Maraş'ta doğmuşlar." 

Bazı isteklelinin dışında, mektuptaki bilgiler bunlardan oluşuyordu. İstekleri 

ise, şiirlerinin beğenilmesi halinde yayımlanması bunun kendisi için yeni şiirler 

yazmasını sağlayacağı şeklinde idi. 
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Şiirler, aşağıda da açıklanacağı üzere belli bir vurgu düzeni ile seslendiril

mişli. Okıınuşları son derece yavaş idi. Bize göre, Ermeni harfleriyle Türkçe ya

zılmış ve oradan okunuyordu. 

Hayatı ilc ilgili olarak sorduğumuz 50 kadar sorumın hepsini cevaplandırmış, 

yazmak istediği başka konularla ilgili notumuza uyarak bazı eklernelerde bulun

muştu. Biz de bu cevaplardan yola çıkarak onu tanıtacağız. 

Francois Maljian 2 Ağustos 1931 'de Suriye'nin Halep şehrinde doğmuştur. 

Annesi Mariana (Nee Zulalian) 1895, babası Bedros doğumludur. Her ikisi de 

Maraş'ta doğmuştur. Küçük Francois, doğduğu şehirdeki Pere Jesuitc Lisesini 

hitirmiş, üniversiteye devam edememiştir. 

i 9 LO doğumlu Mary Nee Parlakian ile 1901 doğumlu Housep Partamian'ın 

kızları olan 1937 Beyrut doğumlu Makrouhie Nee Partamian ile 1968 Kasımın

da evlenmiştir. Halep Kolejinden mezun olan eşin anne ve habası da Maraş do

ğumludur. 

Mr. Maljüm hayatını emlak komisyonculuğu yaparak geçirmiş ve 1996'da 

emekli olmuştur. 

Kendisi gibi Ermeni asıllı olan eşi herhangi bir işte çalışmamıştır. O da Türk

çe bilmektedir. 

Maljian ailesinin ilk ikisi ve sonuncusu erkek olmak üzere beş çocukları var

dır. Hepsi de New Jersey'in Belleville beldesinde doğan çocukların en büyüğü 

olan, 1972 doğumlu Meroujan Londra'da tıp eğitimi görmektedir. iki yaş küçü

ğü olan Libarid, Ruthgers Üniversitesinde fen dalında okumaktadır. 1975 ve 

1977 doğumlu olan kızları Tamar ve Mara1'ın büyüğü hemşirelik eğitimi görür

ken küçüğü kolejde okumaktadır. 1979 doğumlu Sepros ise lise öğrencisidir. Bu 

çocukların hepsi de pek az Türkçe bilmektedir1er. 

Baha Maljian ile kardeşi Housep Maraş'ta kendi dükkanıarında kitapçılık 

yapmışlardır. 1921' de oradan ayrılıp Halep' e yerleşmişlerdir. Maljian ailesi (an

ne, baba ve Francois) 1961 yılında ise Amerika Birleşik Devletlerine göçmüşler 

ve New Jersey'in Nework şehrine yerleşmişlerdir. Babası bu arada emekli ol

muştur. 
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II. Maljian ve Türkiye 

Francois Maljian, Maraş'ta doğup büyüyen, orada ticarete atılan bir babanın 

oğludur; ancak kendisi burada doğmadığı için Maraş'ı bilmemektedir. 67 yaşın

da olmasına karşılık Türkiye'ye hiç gelmemiştir. Bir sorumuza verdiği cevabın

da Türkiye'ye gelmeyi çok istediğini belirtmektedir. Belki iyi bir imkan bulursa 

Türkiye'de bir de kitap bastırmak istemektedir. 

Annesi ve babası Maraş'tan ayrılıp Beyrut'a yerleştikleri zaman 26 ve 31 

yaşlarındadırlar ve 1931 '}le Maljian doğduğu zaman onlar 36 ve 41 yaşına gir

mişlerdir. Dolayısıyla Türkçeyi iyi bilmektedirler. Bunun sonucu olarak oğulla

rı da onların konuşmalarından etkilenerek TUrkçeyi öğrenmiştir. 

Aynı şeyleri eşi için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla karı koca Maljian'lar 

Türkçeyi, Türkiye'de öğrenen anne ve babalarından öğrenmiş olmaktadırlar. 

III. Maljian'ın Şiirle ilgisi 

Mr. Maljian pek şiir okurnamakla birlikte uzun zamandan beri şiir yazmakta

dır. İşin ilgi çekici yönü, onun şiirleri ana dili olan Ermenice, yaşadığı ülkenin 

dili İngilizce ve ebeveyninin doğup büyüdüğü ülkenin dili olan Türkçedir. Kısa

cası o, şiirlerini üç dille söyleyebilmektedir. Ancak o, galiba artık unutulmaya 

yüz tutan Fransızca ve Arapçasıyla şiir yazmamaktadır. 

Onun şiire başlamasında herhangi bir kişi veya olayın etkisi olmamıştır. Şiir

leri henüz bir kitapta toplanmamış, dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır. 

Kendisine sorduğumuz, "sevdiğiniz veya etkisinde kaldığınız şair / şairler 

kimdir / kimlerdir?" sorusuna şu ilgi çekici cevabı aldık: "Böyle bir şey yok". 

Başka ilgi çelcici bir durum da Mr. Maljian'ın özellikle sevdiği bir şiiri bildirme

mesi idi. O; Ermenice, İngilizce ve Türkçe hiçbir sevdiği şiir için ad vermemiş

tir. Şair, Türk şiiri hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Mesela kla

sik şairlerimizden Fuzüll'yi, Baki'yi, Nedim'i tanımıyordu. Saz şairlerimizden 

Karacaoğlan'ı, Emrah'ı, Dadaloğlu'nuda tanımıyordu. Hatta, hepsi lçendisi doğ

duğu zaman hayatta olan Ahmet Haşim'i, Yahya Kemal Beyatlı'yı, Ahmet 

Hamdi Tanpınar'ı da tanımıyordu. 
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Mr. Maljian son yıllarda hiç Türk ~iiri okumamıştı. 0, İngilizceye çevrilmiş 

Türk şairlerine de pek yaklaşamaını~tı. Onun şiirlerini ezberlemeylc de arası pek 

iyi değildir, tabii ıngilizee ve Türkçe ~iirler için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. 

Ailenin büyükleri arasında şiirle arası iyi olan yok gibidir. Eşi ve çocukları 

da şiirle pek ilgilenınel11işlerdir. 

Şiir yazması helirli hir olayla veya ki~iyle ilgili değildir; uygun olan hcr yer

de ve her zaman şiir yazahilınektedir. 

Ancak aile feıtlerinin onun şiil'le olan ilgisine yaklaşmalan pek de şair yakı

nı gibi değildir. Mr. Maljian'a göre eşi ve çocukları onun şiirle ilgi\cnl11esini 

"vaktini ho~a geçirme, harcama" olarak değer\cndirmektcdider. Aile kıtleri 

oıııın Türkçe şiirleri için de aynı şekilde yaklaşmaktadırlar; hatta, "onlar gülmek

le, hundan sonra hayatında ne var'?" diye sormaktadırlar." demektedir. 

Bize gönderdiği az sayıdaki belgelerden biri onuıı, 15 Eyliil 1997 tarihinde. 

Owings MilIs i Maryland'deki The National Lilmır}' (~r Poe{ry (Şiir Sanalı Mil

li' KiiLi.iphanesi)'ye gönderdiği mektubunun kopyesidir. Bir şiirinin ek olarıık Sl1-

mılduğu bu çok kısa mektupta şöyle denilmektedir: 

"Aıı Empty Drea/1/" (Hoş Hayal) adlı şiirim eklidir. () hcnii~ bastlmwm,\·tır. 

"Hoş Hayal" adlı şiir ii{' diirtiüklcn oluşmaktıııltr; dörtlüklc,-;,,!ı('/' biri iki heyiı 

şeklinde kariyclemniştir. Bu kqliye yapısıııı s([l:flııyWI kelimderi ",iiyicee göstere

biliriz.: enjoy-boy; qfıer yeıır-a IllIppier year; (,lI/lky ('01'-(/ {o'rl'iııg ('(ır: it ıms-! 

was; to me-like me; bridge-its hinge. 

Bu üç dijrıliiğiin ilkinin serbest çevirisi şöyledir: 

Dünyaya gelişim eğlenmek ve yaşamak içindi 

Küçüklüğümün hayaliydi bu benim 

Yıllar birbirini kovaladıkça her şey değişti 

Gençliğimdeyse daha mutluydum 

The Natioııal Lilmıry (~f Poets tarafından II Kasım 1 <)97 tarihinde postaya 

verilen cevabı mektubun bazı bölümlerinde şöyle denilmektedir: 
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"Sayın Frwıcois, 

Bir ytlı ıışkm bir siiredir, diğer şiirin yaYl11ctlamun wıt()lt~jilerinde bıılunan 

~'airlerin eserlerini incelememize ek olarak bize gönderilen binlerce şiiri de giiz

den geçirmekteyiz.. Bu yorucu şiir incelemelerinden sonra Milli Şiir Kütüphane

si olıırak giiçlii şairler ta1"l~findwı yaztl/l1lş en güzel şiirlerden scçme bir koleksi

yon hazırlamaya karar verdik. Bu özel sayula yer alacıı/~111lZ1 size duyurmaktan 

mutluluk duynwktaymı. 

1998'in En Güzel Şiirleri (Bu arada kitabııı Kongre Kütüphanesi için 

ISBN'si verilmektedir.) 

Ua,\'armızdaıı dolayı sizi kutluvorwn Francois. Btl koleksiyoııa pek çok şair 

arasmdan pek aZl serildi. 

Hepsi bu kadarla da bitmiyor. Bu seçkin yetenekli grubun başanion şcrefi

Ile 3500 dolarlık ödü/lerin konulduğu bir yanş111a daha düzenlemi", bu/tıııııyoruz. 

Siz bu.fina! yanşmasına do/IrI/dan k([tIlac([ksIl1lz. F([kat yenİ bir ,çiir gönderme

ııiz gerekmektedir. Ödüller kış s0I11111da, bahar 1998 'deki tahmini basıın ;.:iiniiy

le birlikte illin edilecektir. 

The Best Pocms (!t" /998 (199S'ilı eıı iyi şiir/eri) şimdiye kadar yayımladığı

/lUz cn kaliteli kitaplardan biri olacaktır. Kİta/muz. en iyi cins /diRıd([ b([stfıp ka

liteli bir cilde sahip olacaktır. Kitabımzm herhangi hir kütüp!ıwzcye çok y([kIŞll

ca/,fı, del/erli bir hediye Olc/(:ııi~ı l1lulıııkkaktl/". Bunlarm hiçbir ııU/sl"l!/i olmaya

caktır. Siz. eşsiz. yetel/eğinizden do/ayı seçildiııiz.. SIII1{/caRllllz ş"iir daha iinceki 

!Jaşanlllrtlıız.dan dolayı basıma kabul edilmiştir. KlII}l[aşfIRII1I1Z çok ilgi rekici 

şair/erden biri o/duRlIIlttm bUllııyor ve slınatlıUZll1 iizelliifini göstermek istiyo

ruz.. 

LV. Maljian'm Şiirlerinde Şekil 

Mr. Maljian'ın şiirine değişik açılardan yaklaşılırsa farklı sonlıı.;lara lIlaşıldı

ğı görülecektir. Konunun ön plana çıkanldığı, şeklin ikinci pHinda kaldığı şiir

ler, şaiıin felsefi anlayışını dile getirmek için yazılmış gibidir. Mr. Maljian ade

ta, cümlelerle söylemek istediklerini bir kalıba dökmüş, belki daha kalıcı olur 

düşi.incesiyle mısra yapısını tercih etmiştir. 
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Şiirinin birimi dörtlüktür. Dörtlüklerde ve onların birliği olan şiirlerde genel

likle iki hece sayısı hakimdir: 11 ve 14. Bunlardan sonuncusuna daha çok yer ve

rilmiştir. Ayrıca, yine 14 heceli mısralarla kumlan şiirlerde hece sayısında tutar

lılık görülmektedir. Biz, şiir sayısının çokluğundan dolayı, örnekleme metoduy

la belli sayıdaki şiiri ele alacak ve değerlendireceğiz. 30 şiirin dokuzunu yani 

yüzde otuzunu incelediğimiz zaman belirli bir tablonun ortaya çıkacağı muhak-

.kaktır. 

ı. Şiir: 14'lü mısralarla kurulmuştur. 16 mısraın 11 tanesi 14 hecelidir. Di

ğer sayıların dağılımı ise şöyledir: II heceli (L), 12 heceli (2), 13 heceli (L), 15 

heceli (1). İlgi çekici nokta ise şudur: İkinci ve üçüncü dörtlükler bütünüyle 14 

heeeli mısralarla kumlurken birinci dörtlükteki mısraların hiçbiri 14'ıÜ değildir. 

Şair, belki de şiirine 11 'li heeelerle başlayacak ve devam ettirecekti de sonradan 

vazgeçmiş olabilir. Şiirin 14 heceli mısralarının tamamında 7+ 7'li durak sistemi 

uygulanmıştır. 

2. Şiir: II 'li mısralarla kurulmuştur. 12 mısranın dokuz tanesi II hecelidir. 

Diğer sayıların dağılımı ise şöyledir: 9 heceli (1), 10 heceli (1), 12 heceli (1). 11 

heceli mısralar bütün dörtlüklerde vardır. (öyle olması da gerekirdi.) İkinci dört

lüğün tamamı ile üçüncü dörtlüğün üç mısraı 11 hecelidir. 11 heeeli olan mısra

larda genellikle 6+S'li durak sistemi uygulanmıştır. 

7. Şiir: 11'li mısralarla kumlmuştur. 16 mısraın dokuz tanesi 11 hecelidir. 

Diğer sayıların dağılımı şöyledir: 10 heceli (3), 12 heceli (4). Bütünüyle II he

celi mısralardan kurulu dörtlük yoktur; ilk ve sonuncu dörtlüklerde 11 heceli 

mısra sayısı ise üçerdir. 11 heceli mısralarda genellikle 6+S'li durak sistemi uy

gu lanmış tır. 

10. Şiir: 11 'li mısralarla kumlmuştur. 16 mısraın sadece altı tanesi 11 hece

lidir. Diğer sayıların dağılımı şöyledir: 10 heeeli (6),12 heceli (4). Bütünüyle II 

heceli mısralarla kumlu dörtlük olmadığı gibi 10 heeeli mısralarla kumlanı da 

yoktur. Sadece ilk dörtlükte üç tane 11 heceli mısra dikkatimizi çekmektedir. 

Durak sistemi yukarıdaki şiirde görüldüğü üzeredir. 
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16. Şiir: 14 heceli mısralarla kurulmuştur. 12 mısram biri dışında tamamı 14 

hecclidir. 15 heceli olan mısrada "o" kelimesinin çıkanlması anlamı kuvvetlen

direceği için böyle bir değerlendirmeye gidilebilir. Şiirin tamamında 7+ Tli du

rak sistemi uygulanmıştır. 

19. Şiir: 14 heceli mısralarla kurulmuştur. 12 ını,sraın tamamı 14 heceli olup 

durak sistemi 7+Tlidir. 

22. Şiir: 14 heceli mısralarla kurulmuştur. 16 mısraın tamamı 14 heceli olup 

durak sistemi 7+ Tlidir. 

27. Şiir: 14 heceli mısralarla kundmuştur. 16 ınısraın tamamı 14 heceli olup 

durak sistemi 7+1' lidir. 

30. Şiir: 14 heceli ınısralarla kurulmuştur. 16 mısram biri dışında tamaım 14 

hecelidir. Şiirin ilk mısraı 6+5=11 hecelidir. Şiirin öbür mısı'alarında ise 7+ Tli 

durak sistemi uygulanmıştır. 

Görüleceği üzere Mr. Maljian, 14 heceli şiirlerinde daha titiz davranmış, hem 

hece sayılannda, hem de durak sisteminde kurallara uymada başanlı olmuştur. 

Şiirlerin kanyesi üzerinde söyleyeceklerimiz daha da farklı olacaktır. Onun 

burada pek de parlak olmayan bir grafik çizdiğini görüyoruz. Kafiye olarak ba

sİt ses benzerlikleri aranınış, kulağı doyuracak ses benzerlikleııne pek az yer ve

rilmiştir. Örnek olmak üzere ilk iki şiirle son şiirin kafiyeli veya öyle görünen 

kelimelerini bir liste şeklinde veriyoruz. 

... kuş gibi 

... yaş gibi 

... tertibi 

... paşa gibi 

ı. Şiir 

... hayatta ... zaman ... gelmezse 

... başımda ... kahraman ... demezse 

... peşine 

... yme 

... ben seni 

... sahi gibi 

... kendimi 

... kalbimi 

... içinde 

... sevrnede 

2. Şiir 
... bulunur 
... olunur 
... yanına 
... bahtma 

... neşesi 

... gecesi 

... bütün 

... bir gün 

... kalmaz 

... olmaz 
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3. Şiir 
... kuş gibi ... tez kayar ... kmanlık ... sızılar 

... dost gibi ... tez kaçar ... rahatlık .. , var 

.. , ne gelir .. , acaba ... paşalık .. , yolda 

... getirir ... yanına ... düşmanlık .. , hayata 

Yarım ve tam katiyelcrin daha çok görüldüğU, kafiyesizliğin ise redif gibi gö

riincn seslcrlc gizlendiği şiirlerin bu açıdan pek başarılı olduğu söylenemez. 

Bunda, TUrk şiirini hiç tanımamanın rolünün olduğu da bir gerçektir. Ancak, da

ha önce de dediğimiz gibi Mr. Maljian bu şiirleriyle anlamı öne çıkarmış, şekli 

geri planda bırakmıştı. Her şeye rağmen onun şiirlerini kendi sesinden dinledi

ğiniz zaman, yukarıda sıralanan bazı eksiklerin. az da olsa giderildiğini, onun tck 

dinleyicisi olarak belirtmck isteriz. 

V. Maljian'ın Şiirlerinin Çeşitli Özellikleri 

Mr. Maljian yukarıda da belirttiğimiz üzere, TiJrkçeyi konuşabilmekte, ancak 

yazamamakladır. Bunun sonucu olarak bazı dil problemleri ortaya çıkacaktır. 

Bunlar söyleyişle ilgili olduğu gibi cümle kuruluşlarıyla da ilgilidir; bazılarına 

aşağıda ayrı bir böli.im halinde eği1eceğiz. Bunların vazgeçilmez bir sonucu ola

rak da onun şiirine yansımış bazı özellikler olacaktır. Atasözleri ve deyimleri; 

benzetmeleri, tclmihIeri ve haşka konuları bu arada sayabiliriz. Dilimizi Ameri

ka' da yaşatmaya çalışan bir eski vatandaşımızın çocuğunun dilinde tespit edilen 

özellikleri şöyle gösterebiliriz. 

A. Atasi.zlcri: Bu sözlerin bölge ağızlarında değişikliğe uğradığıl1l hepimiz 

bilmekteyiz. Bu sözlerin bir de Mr, Maljian gibi bir insanın dilinde daha da clc

ğişeceği unutulmamalıdır. t~te 0!1un mısralarına yerlc~tiriımi~ bazı atasözleri

miz: 

i . Akıl yaşta değil ha~tadır (157) 

Akıl yaşta mı deller yoksa haşın içinde (1511/3) 

2. DUşenin dostu olmaz (hele bir dü~ de gör) (827) 

Düşenin her zeman dosdu bulunmaz (9/3/3) 
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3. Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar (1411) 

Kırkından sonra saz çalaııın teli bozuk çalgıya (lI/l/3) 

77 

(Bunlar ve daha sonra gelecck olan Türkiye Türkçesindeki örncklcr Ömer 

Asım Aksoy"un üç ciltlik eserinden alınmıştır. Maljian'ın mısralarındaki sayılar 

isc, sırasıyla şiir, diktWk ve mısra sayılarımı işaret etmektedir.) 

n. Deyimler: Bu sözler, atasözlerine göre daha çok yer almaktadır. Hatta ha

zıları birden fazla göri.ilmektedir. Bunların kısa olmaları, helki de mısra yerlcş

tirmelerini kolaylaştıracağından fazlaca görülmemektedir. 

ı. Bahlı bağlı olmak (2909) 

Sövle aşık sen bana neden halılım bağlanmış (22/1/l) 

2. Beterin beteri (3139) 

Beterin he teri var gören gözün aldanmaz (23/2/4) 

3. Buhınmaz Bursa (Hint) kumaşı mı? (3410) 

Bulunmaz Bursa kumaşı gibi (7/211) 

Bursa kumaşı nasipler olsun (13/2/4) 

4. El kiri (4332) 

El kiridir o para çok düşme sen peşine (l8/2/2) 

5. Faka basmak (4473) 

Kınamazsın sen beni ginc faka düşerim (11/3/4) 

Ben düşmüş üm bir faka ,,·ıkmak yoktur kabili (22/1/4) 

6. İyi güu dostu (5522) 

Eyi gün dostları lÜkenmez olur (9/4/1) 

Eyi gün dostl-ann nerededir aceba (30/2/3) 

C. Benzetmeler: Şair, benzetmeye şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Balta baz~ 

şiirieri adeta bir benzetmeler yumağı gibidir. Senzelmelcrİnİn tamamına yakıııı 

hayvanlar, özellikle kuşlar ve bitkilerk ilgilidir. 
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1. KııŞla ilgili benzetmeler: 

a. Vakıt geçer kuş gibi her birini bulursun (17/2/2) 

b. Yanm asır kuş gibi geçmiş günüz gicede (20/2/2) 

c. Tatlı günler uçar gider kuş gibi (30/1/1) 

ç. Vakıt geçer kuş gibi sen kalırsm yalınız (S/3/L) 

d. Yaralı bir kuş gibi sancıların içinde (8/1/1) 

e. Yaralı kuş gibi sızılar bu kalbirn (9/1/1) 

f. Yaralı bir kuş gibi boynu bükük bakanm (11/3/2) 

g. Benim gimi olan o kimseler 

Kanadı kırılmış bir kuşa benzer (ıo/l/1-2) 

ğ. Sevdah kuş gibi yolunu bekleriın (l0/3/3) 

h. Aradım seneler şaşkm kuş gibi (7/2/3) 

2. Yılailla ilgili benzetme: 

a. Yılan gibi gözlerin açık olsun her zaman (S/3/3) 

3. Tilki ile ilgili benzetme: 

a. Dilki gibi uyanık olmalısm sen yaman (S/2/4) 

4. Hııylıı at ile ilgili benzetme: 

a. Huylu at gimi benden kaçmazsm (10/4/4) 

5. Tomıırcuk giille ilgili benzetmeler: 

a. Domureuk gül gibi bakıyorsun sen bana (L2/LIL) 

b. Kırmızı hir gül domureuk gibi (7/2/2) 

6. Çamla ilgili benzetme: 

a. Kurumuş çam gimi körgesiz ağaçlar (7/3/3) 

7. Dut ile ilgili benzetme: 

a. Kapuşullar tut gibi Uzerine gülerek (27/1/3) 

8. Kurumuş dalla ilgili benzetme: 

il. Kaldım yalnız kurumuş daı gihi (7/2/4) 



Prof Dr. Saim Sakaoğlu 

9. Basmalı çiçekle ilgili benzetme: 

a. Basmalı çiçek gimi geydiğin fistana (12/1/3) 

10. Sakızla ilgili benzetme: 

a. Sakız gibi yapışıp dutduğunu bırakma (S/3/3) 

11. Mumla ilgili benzetme: 

a. Oturma sen masaya tek yalınız mum gibi (18/311) 

ç. Farklı Yapıdaki Mısralar: Mısra yapısının kura11ı cümle farklı yapıda 

olduğu hepimizce bilinmektedir. Şairin rnısralarında görülen farklılıklar ise on

ların birer mısra olmalanndan kaynaklanmamaktadır. Bunların sebebi, şaiı'in 

Türk dilini kıdıanmada zorlanmasıdır. Örneklerin incelenmesinden de anlaşıla

cağı üzere, bu rnısralarda şiire değil de Türkçeye haki~iyetin zayıf olduğu gö

rülecektir. 

Ateşler yakıyor o bakan gözler (10/4/2) 

Beni seven heç yokdur sen diyerek ağlama (19/2/1) 

Bir düşgün sen görürsen selam ilen karşıla (20/1/1/ 

Daha eyi olmaz mı sen paranı harcasan (27/4/1) 

Gönendin mi acaba yoksa kaldın köşede (4/1/3) 

Helal olsun bu dünya sevdalıya ben derim (15/3/1) 

Mağrum bu kalan kalbim sızılar (10/2/1) 

Mutlu ben derim aşık olana (6/4/1) 

Mutlu seni yakından bilene (6/1/4) 

Mükafat sen bulaman o gövdeki Halik'dan (18/1/3) 

Senden başka kimseler olmaz benim hayatta (3/3/3) 

Sevilmekte ikimiz gelir bir gün yakında (3/3/4) 

Ümütsüz sen kalrrsan ziyaret et mezara (21/4/1) 

Zar atmaya o benzer bilmezsin sen ne gelir (30/1/3) 
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Mr. Maljian ilk mektubunda şiirleri için, "Bana göre şiirlerim biraz fcl:-:dı

dir." diyordu, Doğrudur. Yaşı 65'e gelmiş bir insanın mısralarında biraz da olsa 

Idscfenin yer alınası son derece tabiıdir. Maljian gihi farklı coğrafyalarda yaşa

mış olan, şiil'le uğraşması ailesi tarafından bile yadırganan insanın ~iirlcri iskı 

istemez. onun deyişiyle 'hiraz' da olsa felsclı olmalıdır. 

Onda dikkatimizi çeken bir nokta da yardımseverIik duygusudur. Bunda, ya 

vaktiyle hiçhir kimseden yardım gör(e)memesİnin veya ha~kalannı da kendisi 

gihi yardımsever olmaya çağırmasının izleri aranahilir. O, adeta mısralarıl1da. 

başkalarına tavsiyede bulunurken kendisini de uyarmaktadır. 

Geç kalmadan sen düşün yardım etmek düşgüne (18/2/1) 

Yardım etmek borcundur kaldıkça sen hayatda (19/3/2) 

Bir düşgün sen görürsen selam ilen karşıla 

Dur yanında kendinin kısa vakit bağışla (20/1/1-2) 

Şairde dikkati çeken hir duygu da öliim ve öıesidir. Mısnılarında sık sık 

"ölüm" ve "mezar" kelimeleri yer almaktadır, Bazen de hunların yerini hen/cl

nder yoluyla başka ifadeleI'in aldığı görülür. 

"Sen gelmeden çokları yıraklanmış getmişler" (19/1/1) 

"Ben de bir gün gederim yolcu gibi dünyadan" (17/1/1) 

Onun şiirini bu açılardan anlayahilmek için hirkaç örneğin okUlmıası gerckc 

cektir. Biz. y:ızll1llzllı sonunda şiirlerinin tamaımm vererek anlaşılmasını külay

laştıracağız, 

V L Dili: Mr. l'vlaljian dilimizi: helki hiçhir Türkk uzun uzun k()mı~ınaıııasııı

dan veya THrkçeyi l1elli hir aksan ilc konH~an anne ve hahasından öğrenmiş oL

masından ancak, l~l1'klı hir vurgu ve tdillIuz ilc kuııanmaktadır. hunu da yadır

gamıyonız. 

Onun dil özelliklerini kısaca şöyle gösterehi-liriz: 

:lo Ü nlii Dt'iH~nrclcrj 

ıaman-zcman 
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ayna-ayne 

mucizat -müciizat 

kavuşmak -kaVışmak 

liste-lista 

duman-düman 

fırtına -furtuna 

ispat-ıspat 

pişman-püşman 

perişan-perüşan 

b. Ünsöz Değişmeleri 

nemnak-lemnak 

geçmek -geşmek 

mahnım-mağnım 

gök-göv 

mukabil-mugabil 

gölge-körge 

taş-daş 

diken-tiken 

tilki-dilki 

söyle-sövle 

c. Ses Töremesi 

ile-ilen 

fırsat-fırsant 

azmak-azılmak 

değişmek -değişilmek 

ıraklanmak-yıraklanmak 

8/ 
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ç. Ses Düşmesi 

yüce-ücc 

gündüz-günüz 

lezzet -lezct 

rUşvet-rüşve 

keyf-kd 

d. GUçüşme (Seslerin Yer Değiştirmesi) 

tecrü bekar -tcrcü baker 

riiya-ürya 

e. Uzun ÜnlÜıerin SUylenişi 

Mr. Maljian, dilimize giren uzun a ünlülerinin tamamını kısa olarak söyle

mektedir. Adem. ôşık, çare, MU, lôyık, zalim, kôbilse kelimelerindeki bütün a ün

lüleri kısa telaffuz edilmiştir. 

f. Bölge Kelimeleri 

0, anne ve babasından öğrendiği, onlann doğup büyüdüğü yerlerde kullanı

'lan, bir kısmı bugün pek kullanılmayan bazı kclimelere de şiirinde yer vernıek

tedir. 

babıç, fistan, klsl1llk, zibil, himsiz, vb. 

g. Hazı Hususlar 

Mr. Maljian, şiirlerini teyp bandına değişik zamanlarda okuduğu için, bazı 

kelimelerin birden fazla şekli ile karşılaşıyoruz: gibi-gimi, gece-gice, zaman-ze

man, ihtiyarlık-ıhdıyarürk, vb. 

Mr. Maljian'ın kendi sesiyle doldurduğu kaseti şu iki cümle ile başlamakta 

ve şiirleriyle devam etmektedir. 

"Şair Francois Maljian' dan şiirler dinleyeceksiniz. Tabiı bu şiirler yazIlnuş 

kendimin tarqfindan. Sizlere şahsen kendim sunuyorum. " 



Prl~l J)r. Sahil S"kaoiflu 

-1-

Beklediğim seneler geçiyor kuş gibi 

Bırakıyor eserler lemnak yaş gibi 

Eger buysa hayatımm tertibi 

Fanidir yine olsam ben paşa gibi 

Gülüm olsan vay benim solmazsm sen hayatta 

Sevilerek kalbimde tac olursun başımda 

Ah ne deyim ben sana düşmüşüm ben peşine 

Beklediğim seneler kaçtyor sensiz yine 

Gözleriyin ateşi yakdı beni her zaman 

Ah olsam ben yalmız seni seven kahraman 

Yara/r bir kuş gibi sızıIMar içinde 

Daha ben vazgeçmedim seni görüp sevmede 

Vay derim ben sevdiğin eğer sana gelmezse 

Perüşan olmuşsun deyu kimse sana demezse 

Yarsız kalan ademin bulunmaz heç neşesi 

Hasta gibi yollarda geçer günüz gecesi 

-2-

Üryamm içinde gördüm ben seni 

Sana sanıdım ben sahi gibi 

O vakıt uyantp buldum kendimi 

Aldanmış gördüm ben ağlayan kalbimi 

Üryalar içinde kimler bulunur 

Hayatm en güzel vakdı olunur 

Sevdiğin kimseler gelir yanma 

Aşık olursun parlayan bahtma 
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Ürya gimi geçer hayatm bütün 

Zavallı olursun o gelen bir gün 

Yalançı bu dünya kimseye kalmaz 

Geçen ürya sahi heç olmaz. 

-3-

Şirin tatlı bakışma vuruldum her zaman 

Sana benzer kimse yoktur, sözlerim de yok yalan 

Sevdallfar geçiyor aşık olup bakmadan 

Boynulan bükülmüş sana layık olmadan 

Söyle bana güzelim bahtim kim bağlamış 

Yetişmiş bir meyva gibi kopardan hiç olmamış 

Bir gün sen de düşersin üce daldan aşağa 

Seni dutan kim olsa basar kendibağrma 

Kimdir acep kahraman bekleyorsun yolunu 

Kadehimden içersen o hayatm suyunu 

Senden başka kimseler olmaz benim hayatta 

Sevitmekte ikimiz gelir bir gün yakmda 

-4-
Yolcu gibi geçersin bu dünyanm içinden 

Ürya gibi hayatm körgesinden düşmeden 

Gönendin mi aceba yoksa kaldm köşede 

Yalmız o karanlık kaybolmuş gicede 

Fırsant gelir kaçırma püşman olur ağlarsm 

Sevdiğin o kimseyi bağrma sen basarsm 

Vakıtlan geçirme dünya boştur insana 

Tatlı günler bulursan neşe ver hayatma 
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Bu dünyanm zevki yok ümüdünü bağlama 

Bırakıp sen gidersin sözlerime ağlama 

Sevenlerin unudur ulaşırsm yoluna 

Dönüş yoktur köprüden bir çare bul halma 

Babıcınl geyenler hiç kimseler olmasm 

Senden başka eskiden bu dünyada olmasm 

Yazık derim ben sana bu hayata kıymasan 

Biter geçer gidersin sevdiğini kapmasan 

-5-

Kimse direk kalmamış bu dünyanm içinde 

Vakıtlan geçmeden yolcu olmuş gicede 

Aklma ben acmm bağlanırsan hayata 

Hayal ilen geçirip geç kalırsan vakıda 

Nasibini beklersen kaybedersin fırsandı 

Başka/an kaparak kaçmrsm o bahtı 

Yı/an gibi göz/erin açık o/sun her zeman 

Di/ki gibi uyanık o/ma"sm sen yaman 

Vakıt geçer kuş gibi sen ka/lrsm ya/mız 

Püşman o/mak yaramaz emek/erin faydasız 

Sakız gibi yapışıp dutduğunu bırakma 

Kucak/ayıp öperek sar kendini bağnna 

-6-

O/muşam aşık o gü/en yüzüne 

Ka/bimi yakan o yeşil gözine 

Doyu/maz o senin tat/ı diline 

Mutlu seni yakmdan bilene 
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Dağlar ve daşlar gendini dutamaz 

Senden başka kimseler olamaz 

Yüz seneler geçse beklerim seni 

Bulduğum gimi olurum ben deli 

Sevdasız hayatm neşesi olmaz 

Ağlayan kalbin ilacı bulunmaz 

Sevdiğin o gülü kopartp dutarak 

Sıkarsm kendini bağrtna basarak 

Mutlu ben derim aşık olana 

Arayıp sevdiğini çabuk bulana 

Sabahı bekleyen ümütsüz kalır 

Bu dünya kendinin üzerine yıktlır 

-7-

Zavallı hayatm kendime bakarak 

Uçtu kuş gimi bağrtmı yakarak 

Ümütsüz karanlık günler geçiyor 

Geçen seneler cantmı sıkıyor 

Bulunmaz Bursa kumaşı gibi 

Kırmızı bir gül domurcuk gibi 

Aradım seneler şaşkm kuş gibi 

Kaldım yallntz kurumuş dal gibi 

Irmaktan, geçen bulantk sular 

Lezeti olmayan datsız meyvalar 

Kurumuş çam gimi körgesiz ağaçlar 

Kendim gimi perüşan yarsız kalanlar 
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Siz/ere vasiyet o/sun sözlerim 

Bu/duğun kimseyi kaçırma derim 

Acmm ben sana perüşan olursan 

Öpdüğün güzeli gevşek dutarsan. 

-8-

Yara/ı bir kuş gibi sancilann içinde 

Ben ka/mışım ya/mız sak/anarak köşede 

Kimse bi/m ez içimi beni gören mutlu der 

Geçmiş o/du ° gün/er bana ka/dı yadiger 

Bir gün o/ur mu deyu beklemeden yoru/dum 

Geçti ömür sene/er sevdiğimi unutdum 

Sen de benden kaçarak başkasma dutu/dun 

Tatlı bakan göz/erine her zaman ben vuru/dum 

Zordur o/mak ya/mız Halik bilir fargmı 

Geçirdiğim ° gün/eri ben bilirim dadmı 

Get ara bu/ birini severek koy ka/bine 

Kol/anna sararak da tiı gün ver gendine 

-9-
Yara/ı kuş gibi sızı/ar bu ka/bim 

Yaşadığım dünyada bir gün görmedim 

Aşık gimi sevda" kendimi yakıyor 

Geçen insan/ar ha/ıma aclYor 

Fe/ek dediyin kimine gü/er 

Başka birinin üstüne biner 

Zeman dediğin nasibe benzer 

Adam aramaya çarşı/ar gezer 
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X8 Francois MaUiıııl: Amerika 'da Yaşayan. Anne ve Ba/ws/ MlII't/ş no/Ium/u Ermeııi Asıllı Bir Şair 

Içimi benim kimseler bilmez 

Bilen olsa umur heç etmez 

Düşenin her zeman dosdu bulunmaz 

Lokman Hekim gelse yaram sağılmaz 

Eyi gün dostlan tükenmez olur 

Aramaya gerek yok her zaman bulunur 

Ne vakıf cebinde tükenir paralar 

Seven dostlann yanmdan kaçallar. 

-10 -

Benim gimi olan o kimseler 

Kanadı kmlmış bir kuşa benzer 

Uçmak kabilsiz ve çıkmak gövlere 

KaVlşmak sevdiğim gülen yüzlere 

Mağrum bu kalan kalbim sızılar 

Ceyran gimi bakıp kendinden kaça/lar 

Yok mu aceba bir gül bahçede 

Ümütsüz kalmış ım ateşler içinde 

Aşık olmuşum sana ben güzelim 

Gice ve günüz peşine düşerim 

Sevdalı kuş gibi yolunu beklerim 

Benim olursun deyi ümüt ederim 

Var mı aceba sevdiğin kimseler 

Ateşler yakıyor o bakan gözler 

Eger bir gün sen benim olursan 

Huylu at gimi benden kaçmazsan 
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-11-

Aşık bana söyle tekrar derdin vardır galiba 

Kör guyuya düşmüşsün çare yokdur heç sana 

Kırkdan sonra saz çalan m teli bozuk çalgıya 

Ben bakarak acıyorum şu perüşan halma 

o güzele bak deyenin göynü yok mu arkadaş 

Bakan göze faydası var söyle bana heyarkadaş 

Gönül dersen heç gocamaz senin ile birlikte 

Yaşar gider biraber ateş gibi içinde 

Zevk yoktur bu dünyada bana derler dostlarım 

Yaralı bir kuş gibi boynu bükük bakarım 

Çare yokdur kendime böyle gider dertlerim 

Kmamazsm sen beni gine faka düşerim 

Senden başka kimse yok yangm olan kalbimde 

Ümütlerim kaybolmuş ah derdime bir çare 

Eger benden kaçar isen heç gelmeyip yamma 

Küserim ben kaderime vah diyerek hallma 

-12 -

Domurcuk gül gibi bakıyorsun sen bana 

Yeşil/ik bahçesinde vurulmuşum ben sana 

Basmalı çiçek gimi geydiğin fistana 

Aşık olmuşum vah olsun halıma 

Sana vurulan kimseler listada çok olur 

Hocadan başlayan keşiş bile bulunur 

Bakan gözlerine bel/eri kırılır 

Şu benim kalbimde ateşler kavrlllr 
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Sevdalı olursan ateşe düşersin 

Hayatm lezzetini o zeman a"rsm 

Her vakıt oturup bir sigara yakarsm 

Tellenen tütünden derdini anlarsm 

Boş ver derdine çaresi bulunmaz 

Aslan südü içsen ateşin sövünmez 

Lokman Hakim gelse yaralarm sağılmaz 

Budur hayatm heç bir vakıt dutulmaz 

-13 -

Daha sevmedin mi hayatta kimseyi 

Kopanver o güzelim nargizi 

Solacak bir gün senin ile beraber 

Hayatm olacak dil yakan o büber 

Açılan şişeler kadehler doldursun 

Düman" kafalar başmdan vurulsun 

Yanan ateşlerin kendini unutsun 

Bursa Kumaşı nasipler olsun 

Dertsiz insanlar yoktur dünyada 

Sen halma bakarak bulursun bir fayda 

Tikenli o gü/ü kopanp deyerek 

Bağnna basarsm öpüp severek 

-14-

Nedir sm aceba düşünmeden yoruldum 

Gençlik getti durmadan hayatı ben unutdum 

Faydası yok geçmişin heç bir zeman o gelmez 

Bana zalım bu dünya istediğimi heç vermez 
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Sevdiğini bekleme düş peşine durmadan 

Vakıtlarm geçiyor vazgeçme sen aımadan 

Kulak verme sözlere huylu attlr okşala 

Sevmek onu çok zordur heç bir dövüş arama 

Kadeh gimi kmftr nazik dut sen o camı 

Sevmek üçün her zeman kendine ol sen tatlı 

Gül/er ilen karşıla yüzlerini öpmeden 

Doymazsm sen kendini gice günüz sevmeden 

-15-

Sevmesen sen birini tercübaker olaman 

Değirmende ağarmış boz saça sen uyaman 

Akıı yaşta mı del/er yoksa başm içinde 

Günüz olan ışıkta ya karanftk gecede 

Sevdalmm bakışı kölgelidir her zaman 

Teline sen tokanma derdinden heç anlaman 

Yaşadığı dünyadan uzaklanmış biçare 

Yaralıdır yüreği bulamamış bir çare 

Halalolsun bu dünya sevdalıya ben derim 

Kıskanarak kendini ben yoluma giderim 

Kimse bifmez derdini o Ha/ik'den başgası 

Sövünmez o ateş gibi yanar onun acısı 

Sevdaftdtr diyerek sen gülersin kendine 

Çok aklma acmm ben kendimin yerine 

Ne bilirsin heyakmak boş günleri geçiren 

Bu dünyadan gidersin heç bir şeyi bilmeden 
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-16 -

Her güzelin kokusu derisinin içinde 

Kokulayıp anlarsan uykun kaçar gecede 

O kokulu çiçeklere baktıkça sen bilirsin 

Bağlanmış gözler ilen sevdiğini bulursun 

Yavrusunu arayan kokusundan tez bulur 

Sevincinden o ceylan hoplamadan yorulur 

Sırdır dünya kardeşim bellemeden gidersin 

O buğlanan deriyi kucaklayıp öpersin 

Ah çaresi olsa da derisine kavuşmak 

T erleyen o vücütün arzulan yapışmak 

Nasip yoktur arkadaş kımddamak gerekdir 

Hayatma bağlamak senin üçün sevgidir. 

-17-

Ben de bir gün gederim yolcu gibi dünyadan 

Gün görmedim heç zeman yaşadığım hayatdan 

Pek zavallı olmadan bulmadım ben birini 

Çarhtfelek uymadı bir faydasız taş gibi 

Bekleme sen yolunu benim gibi olursun 

Vakıt geçer kuş gibi heç birini bulursun 

Kopanver meyvayı nasibini bekleme 

Sevdiğini kap çabuk gerisini düşünme 

Gelip geçen dünyadır kefli olsun günlerin 

Başka heç bir çare yok budur senin kaderin 

Düş peşine gün gece tatlı diller dökerek 

Derisini kokula gözlerini severek 
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Umur etme gidersen bundan sora yoluna 

Gönenerek kavuşdun tatlı petek balma 

Nurlar ilen yatarsm koduklan kabıra 

Mutlu derim ben sana boş vermişin hayata 

-18 -

Zengin olmak faydasız kıymetini bilmesen 

Bu dünyada düşgüne eger yardım etmesen 

Mükafat sen bulaman o gövdeki Ha/ik'den 

Eger bir gün gidersen kurtulmak yok ateşden 

Geç kalmadan sen düşün yardım etmek düşgüne 

EI kiridir o para çok düşme sen peşine 

Sen de bir gün solarsm paran ile birlikte 

Püşman olup ağlarsm uykusuz gicelerde 

Oturma sen masaya tek yalmız mum gibi 

Senin üçün o yemek zehir olur taş gibi 

Get ara bul birini senin ile birlikte 

Halik sana af etsin günah mı gövlerde 

incitme sen kimseyi yaşadığm dünyada 

Her insanm hakkıdır bir gün görmek hayatda 

Kalmaz sana ve bana yolcu gibi gideriz 

Vay gelmiş o halma eğer olursan. ....... . 

-19 -

Sen gelmeden çoklan yıraklanmış getmişler 

Kavışmadan sevgiye kayb olarak yitmişler 

Zalim dünyada heç vermez istediğin o tahtı 

Kapma/ısm sen çabuk kaçlfmadan o bahtl 

<jJ 
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Beni seven heç yokdur sen diyerek ağlama 

Bulursun sen birini ulaşmadan akşama 

Heç bir vakıf arama senden üstün kimseyi 

Kayb edersin her zaman tatlı şirin neşeyi 

Heç kimseler olmasm ümütsüz bu dünyada 

Yardım etmek borcundur kaldıkça sen hayatda 

Ver elini düşgüne koy gendini yoluna 

. Eger gendi bilmese Halik çıkar karşma 

-20-

Bir düşgün sen görürsen selam ilen karşıla 

Dur yanmda kendinin kısa vakıt bağışla 

Bir gün gelir ve geçer ulaşırsan kendine 

Sızılarsm sen camdan sana bakıp geçene 

Bak tasvire sen cahal olduğun o günlerde 

Yanm asır kuş gibi geçmiş günüz gicede 

Acılıdır sözlerim kabul etmek pek zordur 

Dünyadır bu kardeşim sizler gibi pek çokdur 

Uzun ömrü olanm eziyeti çok olur 

Yokdur başka bir hayat vücüt düşer yorulur 

Görünen o köprüye sen kaçarak tez gitme 

Senin üçün karanlık o çukura sen düşme 

Tatlı olur dünyamız yardım edip anlarsan 

Severek o konşunu kardaş gibi yaşarsan 

Ah gelir mi aceba eyi günler zemant 

Ümüt eder yaşanm bekleyerek o bahtı 
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Hiç bir vakıt aceba gittin mi sen mezara 

Mapus olmuş insanlar o daşlann altmda 

Bırakarak gitmişler yaşadığm dünyadan 

Heç bir dönüş bulmadan sövünen o hayatdan 

Ah ne deyim ben sana ziyeret var onlara 

Sevenleri unutmuş gapılarak paraya 

Bilmezsin sen aceba bu dünyanm malıdır 

Bırakarak gidersin sen yalmız yazgıdır 

Günahma mugabii hayatmı vermişler 

Topraklarm altmda ezilerek yitmişler 

Her birisi bir aziz olmuşlar o gövlerde 

Mücüzat bir merkezidir yalan yok sözlerimde 

Ümütsüz sen kalırsan ziyeret et mezara 

Yardım istersen candan yalvararak onlara 

Yaşadığm bu hayat mutlu olur tüm sana 

Sözlerimde yalan yok inantrsm sen bana 

-22-

Sövle aşık sen bana neden bahtım bağlanmış 

Bu ümütsüz dünyada yaralanm azılmış 

Felek midir aceba yoksa yazgım kaderim 

Ben düşmüşüm bir faka çıkmak yoktur kabili 

Sen nasip(!) bir kahraman bırak beni yoluma 

Bahtmı ben istemem belam düşsün başma 

Bu dünyanm zerfini engelolma sen bana 

Yaşamakta hakkım var çaba düşmesin sana 

'J5 
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Tatlı aşık sen benim ver sesini kendime 

Eski kmk sazmm söyleyerek teline 

Dünya boştur kardeşim üzülme sen halma 

Geçer günler acılı bulaşmadan bakdma 

Kabarmış ° gözlerin beklemeden kızardı 

Ömür geçti yoruldu ihdiyarlık başladı 

Zalım felek gülerek arzusuna ulaşdı 

Ben yolumda n giderek mağrum kalbim ağladı 

-23-

Furtunalar içinde ben yolumu kaybetdim 

Dere depe daşlıklar günlerimi geçirdim 

Keflerimin tertibi ceza gibi yaşamak 

Hayal gimi bekleyip ben halıma aldanmak 

Sen oturmuş halma derd ederek ağlarsm 

Senin gimi başka yok zannederek yaşarsm 

Yamlıyorsun kardeşim etrafma bak biraz 

Beterin beteri var gören gözün aldanmaz 

Eziyat bir dünyasıdır bizler üçün yapılmış 

Kaçan vücut yorulmuş işlemeden aşmmış 

Ne faydası var sana acep kalan babucun 

Bahçedeki bulunan meyva veren turuncun 

Sızıitılar içinde benim gimi gidersin 

, Çürük tahta köprüden dönmeden sen geçersin 

Karanltk kör kuyuya yalmız sen enersin 

Vakıt gelir ve geçer toprak olur bitersin 
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Yaşa sen bu ömürü düşünmeden geçmişi 

Giden sana heç gelmez bulamazsin yilmişi 

Günün budur şimdilik saatıyın neşesi 

Sözüm sana olmasın kulağına su sesi 

Uyan derin uykudan geç kalmadan vakıda 

Bir gün gelir uyursun o toprağın altında 

Heç kimsenin umuru unutur/ar tez seni 

Başka bir kimseler dutar senin yerini 

Faydası yok heç sana oturup dert edersen 

Kalan ömrün kıymetli peşine sen düşmesen 

Boştur zalim bu dünya geçen olmuş bizlere 

Hayatı göneniver kulak verme sözlere 

Senin gimi çoklan unudulmuş gitmişler 

Isimleri kaybolmuş mezarlarda yilmişler 

Ne faydası var sana seni candan sevenin 

Bu dünyadan gedersen biter senin dert/erin 

-25-

Gözleriyin aynesinden tasvirimi ben gördüm 

Acıyarak kendime bu haflma ben düşdüm 

Çok düşünme sen benim bu perüşan halıma 

Denişilir insanlar gençlik kalmaz heç sana 

Yetişen meyva gibi o da/dan sen düşersin 

Yardım eden yoluna baston ile gidersin 

Çok yazık ki bilmedin kıymetini gençlikte 

Taştan taşa çalar ak vücütünü yerlerde 
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/kdıyar/ık sevi/mez nankör o/an dünyaya 

Unudullar yardımı etmiş idin on/ara 

Yüktür senin vücütün zordur sana taşımak 

Seven/erin nerede iş/eridir sak/anmak 

Bir gün o/ur kendi/er senin gibi sahapsız 

Günahmı çekeller ceza/an faydasız 

Senin üçün gün/erin eyli o/ur ve geçer 

Cennete girmek üçün Ha/ik seni tez seçer 

-26-

A/im o/mak faydasız senin gibi giderek 

/şık veren mum gibi ziya/an bitecek 

Hiç kimsenin elinde yokdur ömür çaresi 

Gidersin sen vakıtsız o/sun gOnüz gecesi 

Uykun senin acilı olursan sen ıkdıyar 

Umur etme hayatda yaşamaya hakkm var 

Kimse bi/m ez yazgmı o Halik'den başgası 

Senin üçlin ben derim insan/ann paşası 

Heç bir zeman aceba ağ/aya na u/aşdtn 

Bağrma son basarak dert/erime kavuşdun 

Göz yaş/fll si/erek ateşineJen kurfardm 

Mutlu derim ben sana bu dünyayı an/adm 

Kimdi acep sebebi o düşgünün o/ması 

Heçbir şeyi yok onun ne pulu ne parası 

Yoktur Dna bir kOrsO ne yeyecek masası 

Yardım eger eder isen fayda olur duvası 
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Ya/mız sen gidersin sevdiğim bu dünyadan 

Burakarak her şeyi ve sevdiğin paradan 

Kapuşullar tut gibi üzerine gü/erek 

Bu kadar mı bırakmış kısmık adem diyerek 

Buz o/an o vücütün din/er acı söz/eri 

Bitmiş o/an kudretin cana ge/m ez o geri 

Layık görmez/er sana ucuz o/an param 

Atallar kör guyuya unudarak o daşı 

Ka/ırsm sen ya/mız toprak/ann altmda 

Hatir yok mu aceba bıraktığm parada 

Harcayarak su gibi tüm canma süverek 

Kuru çu/da kaftllar para/an biterek 

Daha eyi olmaz mı sen param harcamak 

Ya/ançı bu dünyanm hayatmı yaşamak 

Sen getmeden köprüye çarpana et babucu 

Attlacak zibile delik o/sun her ucu 

- 28-

Senin tekin bulunmaz bu dünyada hey kurban 

Her insan bir gül gibi tatlı yüzü her zeman 

O göv/erin sahabı sevmiş bizi pek candan 

Günah/an at eden yeri gövü yaradan 

Allah dersen perüşan olmazsın sen hayatda 

U/aşır yardımma ummadığm vakıtda 

Unutma sen kendini pederindir gövlerde 

Bizler üçün mükatat yaşamak körgesinde 
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Ver elini kendine gece gündüz her zeman 

Yokdur başka birisi yardımma ulaşan 

Ondan böyük kimse yok bu dünyayı yaradan 

Mübarek olursun sen eyi yolda yaşarsan 

Sevmek üçün sen onu yardım etmek borcundur 

Her düşgün bir insan da o A/lah'm guludur 

Unutma ki cennetin kapusuna gidersen 

Sana olan sorgunun cevabmı bilmesen 

-29-

Imam yok olanm vicdam tüm kurumuş 

Insanlıkdan dışan A/lah'mı unutmuş 

Acılıd" hayatı dadı duzu olmayan 

Körgesiz bir ağaç gibi heç faydası olmadan 

Bir gün gelir uyamr geç kalarak vakıda 

Yardım ister kendine düşgün olan ha/ma 

Tatlı giin/er kaybolmuş ürya gibi kendine 

Makatat yok gövlerde za/ım o/an ademe 

Çarhtfe/ek diinyası heç bir vakıt dutulmaz 

Kötü olan inscınlar himsiz elur yer dutmaz 

Ge/ir bir giin ve zeman düşer tahtdan aşağı 

Cezasmı çekerek muhtaçolur.onlara-

Yumşak o/san sen biraz sevenlerin çok olur 

Kefli hayat yaşarsm tatlı sözün dutulur 

Düşmanlarm heç olmaz bu yatançı dünyada 

Ömür sana gülolur gece gün üz hayatda 
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Tatlı günler uçar gider kuş gibi 

Kalmaz uzun beraber bir samimi dost gibi 

Zar atmaya o benzer bilmezsin sen ne gelir 

Gün doğmadan nasibin sana neler getirir 

Unutma ki ayağm kaypak yerde tez kayar 

Namusu yok paranm o yamndan tez kaçar 

Eyi gün dostlarm nerededir aceba 

Yardımma ulaşıp heç gelmezler yanma 

Yaşadığm dünyanm akşamı var karanlık 

Padişah olsan bile yokdur sana rahatlık 

Ey AI/ah'm bir gulu arama sen paşalık 

Kefli ömür sen yaşa düşünme heç düşmanlık 

Isbaf olan gözlerin bakar aclr sızılar 

Bu dünyadan gedenin sana ne faydası var 

Sıra ilen yolculuk rüşve YOkdur bu yolda 

Yazgm seni götürür bel bağlama hayata 

- 31-

Mutlu derim ben sana yokdur senin heç tekin 

Bu dünyada bulunmaz tamam senin ekizin 

Bilmeyorsun aceba sen yallmz bir tane 

Mübarek olan o güzel tatlı nur yüzüne 

Halik bizi severek bu dünyada yaratmış 

Eyi yolda olana cennetini bırakmış 
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