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   ÖNSÖZ 

 

 Son senelerde GümüĢhane‟de önemli 

çalıĢmalar yapılmasına rağmen, kültürel alanda 

çeĢitli boĢluklar bulunmaktaydı.  

 GümüĢhane Belediyesi olarak halkımızın 

refah ve mutluluğu için baĢlatmıĢ olduğumuz  

projeler devam ederken,  GümüĢhane kültürü ile 

ilgili çeĢitli çalıĢmaların da değerlendirilerek ve 

derlenerek halkımıza kazandırılmasının çok 

önemli bir belediyecilik hizmeti olacağını 

düĢündük.  

 ĠĢte bu anlayıĢtan hareketle, köklü bir 

kültür zenginliğine sahip olan ilimizde, 

Ģairlerimizin kültürümüzle ilgili Ģiirlerinin 

toplandığı  “GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ 

ANTOLOJĠSĠ” ni yayınlamayı, GümüĢhane 

Belediyesi olarak tarihi bir vefa borcunun gereği 

sayıyoruz. 

 Yaptığı bu önemli çalıĢmayı Belediyemiz 

Kültür Yayınları Serisinden bastırmayı kabul 

eden Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan 

Pir’e teĢekkür eder, baĢarılı çalıĢmalarının 

devamını ve eserin GümüĢhanemiz için hayırlı 

olmasını dilerim.   

        Naim AĞAÇ 

   GümüĢhane Belediye baĢkanı 
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GÜMÜġHANE  ġĠĠRLERĠ ÜZERĠNE 

 

 

 Bundan altı yıl evvel  GümüĢhane‟de tertip 

edilen “ GeçmiĢte ve Günümüzde 

GümüĢhane” isimli sempozyumda, acizane 

kendi alanımla ilgili olarak sunduğum 

“GümüĢhaneli ġairlerde Coğrafi Ġlhamlar” 

baĢlıklı bildirimde, yaĢadığımız coğrafanın, 

GümüĢhaneli Ģairlerimizin  sanatçı kiĢilikleri  ve 

duyarlılıkları üzerinde etkili olduğunu anlatmıĢ, 

yöremizden birçok Ģairin yetiĢmesini sağlayan 

“Toprak”ın bereketi üzerinde durmuĢtum. 

 GümüĢhaneli Ģairlerimizi Zigana, 

KuĢakkaya ve Pöske dağlarının eteklerinde 

köpük köpük ama uysal bir Ģekilde akan irili 

ufaklı ırmaklara benzetiyor ve üzerinde 

yaĢadığımız coğrafyanın ruhlarımıza berrak 

bulutlar kadar ulvi bir temizlik ve katıksız bir 

vatan fikrini aĢıladığını bildiğim aynı düĢüncemi, 

bu kez daha bir kararlılıkla ifade etmek 

istiyorum. Onun için GümüĢhaneli Ģairlerimizi 

üzerinde yaĢanılan zaman ve mekandan 

soyutlayamayacağınız gibi, onların mısralarının 

ardında duran çıplak bir GümüĢhane gerçeğini de 

göz ardı edemezsiniz. 
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 Ayrıca GümüĢhane‟nin geliĢmesi 

istikametinde kendi yerel kimliğini de ortaya 

koyabilme zorunluluğu vardır. Bu alanda değerli 

çalıĢmalarıyla bizlerin gittiği yolda her zaman 

sönmez bir meĢale gibi yanan Sabri Özcan SAN 

Hocamızı saygıyla zikretmek isterim.  

 Hasan PĠR Beyefendi tarafından 

hazırlanan bu kitabın  bir diğer özelliği de, 

insanlarımızı birbirine daha kuvvetli bağlarla 

yakınlaĢtırmak ve ortak bir kararlılık demek olan 

mahalli bilinci pekiĢtirmesidir. 

 Onun için oldukça geniĢ zeminli ve titiz bir 

araĢtırma neticesinde yayınlandığını düĢündüğüm 

bu kitap, hem GümüĢhanemizin kültürel 

cephesiyle tanıtımına olumlu bir katkıda 

bulunacak, hem de yerel planda kalmıĢ, seslerini 

duyuramamıĢ  bir çok Ģairimizin kalıcı 

olmalarına bir güzel vesile olacaktır. 

 Umuyorum ki bu kitapta yer alan Ģairleri 

okurken, bu Ģairleri yetiĢtiren bereketli toprakları 

büyük bir merakla görmek isteyecek ve 

kıskanacaksınız. Sayın Hasan PĠR’i tebrik 

ediyor, bu gibi yerel çalıĢmaların yaygınlaĢmasını 

diliyorum.    

 

 

                                       Ali CoĢkun HĠRĠK 

                                             ġair- Yazar 
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GÜMÜġHANE VE ġĠĠR 

 

 Nisan 1996 ayı içerisinde yayınlanan  

“GümüĢhane’nin Kültür Öğeleri” isimli eserin 

hazırlık çalıĢmaları sırasında, GümüĢhane 

yöremizin Ģiir yazma yeteneği olan pekçok 

insanının olduğunu memnuniyetle müĢahade 

ettim. Çoğu amatör bir halet-i ruhiye ile de olsa 

pekçok GümüĢhaneli‟nin duygularını, 

düĢüncelerini Ģiirlerle dile getirdiğini gördüm. 

 GümüĢhane‟nin son 50 yılına damgasını 

vuran ve GümüĢhane kültür hayatının adeta tarihi 

bir belgesi haline gelen KuĢakkaya Gazetesinin 

Sayın sahibi Turan TUĞLU Bey‟in de teĢvik ve 

telkinleriyle “GümüĢhane ġiirleri Antolojisi ” 

adı altında,  GümüĢhane için söylenmiĢ olan 

Ģiirleri bir kitap halinde toplamanın, bu 

topraklarda yetiĢen bir kiĢi olarak benim için bir 

vefa borcu olduğunu hissettim. 

 Ahmed Ziyaüddün GümüĢhanevi gibi 

manevi mimarlar yetiĢtiren bu münbit 

toprakların, duygu yüklü insanlarının Ģiirlerini 

derleyip, toplamak benim için her zaman tarifi 

imkansız  bir haz olmuĢtur. 

 GümüĢhane ve GümüĢhane kültürü üzerine 

söylenmiĢ ve yazılmıĢ olan Ģiirler, amatör ve 
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profösyonel ayrımı yapılmadan bu kitaba 

alınmıĢtır. ġiirler büyük çoğunlukla KuĢakkaya 

Gazetesi’nin 1967-1996 yılları arasındaki 

kolleksiyonlarından alınmıĢtır. Kolleksiyonları 

incelememize imkan sağlayan Sayın Turan 

TUĞLU Bey‟e ayrıca teĢekkürlerimi arz 

ediyorum. 

 Bu kitabımıza, GümüĢhane üzerine 

söylenen ve yazılan Ģiirlerin büyük çoğunluğu 

alınmakla birlikte, tekrar durumunda olan 

Ģiirlerin bir kısmı çıkarılmıĢ, kitabın yeknesak bir 

görünüm almaması açısından Ģairlerin mümkün 

oldukça her Ģiiri yerine, daha çok emsallerine 

göre değiĢik konu ve iĢleyiĢ tarzı arzeden 

Ģiirlerinin alınmasına gayret sarfedilmiĢtir. 

 GümüĢhane üzerine söylenmiĢ olan 

Ģiirlerin Ģairlerinin pek çoğunun GümüĢhaneli 

olduğunu, GümüĢhaneli olmayanların ise 

herhangi bir vesile ile GümüĢhane‟de belirli bir 

süre de olsa ikamet ettiğini görmekteyiz. 

 ġiirler incelendiğinde ortak tema olarak  

“GURBET” ve “SILA HASRETĠ”nin iĢlendiği 

görülecektir.  

 Fahri SAVAġERĠ’nin ; 

 

  Ey doğduğum topraklar, ey fakir ilim benim 

 Gövdem gurbetin ama, gönülce hep sendenim 

 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 21 

 Mısraları GümüĢhane Ģiirlerinin bir özeti 

durumundadır. 

 

 Kitaba alınan  Ģiirler, Ģairlerin alfabetik 

isim sıralaması dikkate alınarak düzenlenmiĢtir. 

 HazırlanıĢında, GümüĢhane‟ye vefa borcu 

espirisinin yattığı bu kitapta emeği geçen 

KuĢakkaya Gazetesi sahibi Sayın Turan 

TUĞLU’ya, yeni nesil Ģiir ekolünün sevimli, 

genç ve saygıdeğer ismi Sayın Ali CoĢkun 

HĠRĠK’e, GümüĢhane Milli Eğitim Müdürlüğü 

memuru  Sayın Rabia AKDAĞ’a ve kitabın 

basımını üstlenen GümüĢhane Belediye BaĢkanı 

Sayın Naim AĞAÇ’a  teĢekkürlerimi bir borç 

bilir, saygılarımı sunarım.  

 

         HAZĠRAN  1996 

 

                                             Hasan PĠR 

                                M.Eğitim Müdür Yard. 

 

         GÜMÜġHANE 
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A.Erkan KOCATÜRK  

A.Z.GÜMÜġHANEVĠ HZ.’NE 

 
Yolun hakikattır, hizmetin büyük, 

Ġrfan meclisinde” Ser” sin Sultanım 

Seni sevmeyen kalp, sinede bir yük. 

Ehli aĢk gönlünde “ Var” sın Sultanım. 

 

Deriler yüzülse Nesimi misal, 

Daim Hak‟kı söyler bilmez kıl-ü kal, 

MeĢrebi Halidi, arzusu visal, 

Vahdet-i Vücut‟ta “ Sır” sın Sultanım. 

 

Üç harf, beĢ noktanın üst yapısında 

Hazineler mevcut” Mim” kapısında, 

Ġlimde, hayada, sır tapusunda 

Nice bunalmıĢa” Yar”sın Sultanım. 

 

Cananın uğruna canını vermiĢ, 

“Mut-u ente muti” sırrına ermiĢ 

Marifet bağından nice gül dermiĢ, 

Ulular safında” Pir” sin Sultanım. 

 

Gece-gündüz tevhid etmiĢ Vahdete, 

Her an tecellide , daim hikmette, 

Hem dünyada, hem ukbada Cennette, 

Habibin varisi” Er” sin Sultanım. 
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Kapında bir kemter, ezelden beri, 

Bu fani alemde geze(l) den beri, 

Haddim aĢıp seni yaza (l) dan beri, 

Himmetin bizlere” Ver” sen Sultanım. 

 
(A.Erkan KOCATÜRK) 
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 VAR 

 

( A.Ziyaüddün Gümüşhanevi Hz.ne ) 

 

 

Ele, dile, bele, sahip olarak 

Edep abdestini alanımız var, 

Nefs-i emmaraye bir gem vurarak 

Selat-ı daimun kılanımız var. 

 

Pir eteğin tutup ehl-i naz olan, 

Esrardan söyleyen telsiz saz olan, 

Hak‟kı gökte değil, gönülde bulan, 

AĢkı manevide solanımız var. 

 

Deriler yüzülse Nesimi misal, 

Hak söyler dilleri bilmez kıl-ü-kal, 

Halidi meĢrebiz, arzular visal, 

Ġrfan meclisine dalanımız var. 

 

Sabır hırkasını sırtına giyip, 

Rıza lokmasını  desturla yeyip, 

Mansur gibi Dar‟da Enel Hak deyip, 

Allah Resulüne uyanımız var. 

 

Kar-zararı ve de dünya hırsını, 

Kötü huylarını, hain nefsini, 

Kovanını, kafesini, hepsini, 

Kudret deryasında yuyanımız var. 
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Neyim varsa dosta verdim hep varım 

Acizim, kemterim, çok günahkarım, 

Ahmed Ziyaüddün Ģahım, hünkarım 

Yoluna can-ü baĢ koyanımız var. 

 

(A.Erkan KOCATÜRK) 
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BAĞLARBAġI 

 
Güllerin sararıp solmuĢ, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

Kıymet bilenlerin ölmüĢ, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Anka kuĢunu uçurdun, 

Ecel Ģerbeti içirdin. 

Kuzgunu baĢa geçirdin, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

KaybolmuĢ güzel kekiğin, 

Beyaz tülden etekliğin, 

Uçtu kınalı kekliğin, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Cevherin, yumrun yerdedir, 

ĠĢe yararlar ordadır, 

YeĢil yapraklar burdadır, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

BaĢından gitmiyor duman, 

Sis çöktü, açmıyor havan, 

EĢiklerin oldu tavan, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Nettin Fadime Halayı, 

Demedin zemheri ayı, 

Ebe Nine, AvĢar Dayı, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 
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Kaynak suların kurudu, 

Kahrından karın eridi, 

Temiz HarĢit‟in var idi, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Kuzuların, koyunların, 

Sofraların, öğünlerin, 

Noldu sazlı düğünlerin, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

 

Yakup ve Ziya Efendi, 

Cevherler bir bir tükendi, 

Fareler filleri yendi, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Bahçen bir pula satıldı, 

Bağrına beton atıldı, 

Aslın kenara itildi, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

Eskiden asildi selin, 

Kimseler tutmuyor elin, 

Derdime dert kattı halin, 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 
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Dil açılır, gönül coĢar, 

Hayalim deryayı aĢar, 

Ruhum hep peĢinden koĢar. 

Garip kaldın BağlarbaĢı. 

 

(A.Erkan KOCATÜRK) 
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GÜMÜġHANE 

 
Bizim dağlar 

Hala ağlar 

Beni bağlar 

GümüĢhane 

 

Dertleri çok 

Dermanı yok 

Fakiri tok 

GümüĢhane 

 

Gelen geçer 

Konan göçer 

ġifa saçar 

GümüĢhane 

 

Madeni var 

Arazi dar 

Garibe yar 

GümüĢhane 

 

ġirin belde 

Derman derde 

Komaz darda 

GümüĢhane 

 

Elması bol 

Geçecek yol 

Ġran‟a kol 

GümüĢhane 
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Hem vefalı 

Hem sefalı 

Hem cefalı 

GümüĢhane 

 

HarĢit çağlar 

Hayat sağlar 

Dertle ağlar 

GümüĢhane 

 

Rüzgarı sert 

Her yanı dert 

Ġnsanı mert 

GümüĢhane 
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Dört yanı dağ 

ġehidi sağ 

Manevi bağ 

GümüĢhane 

 

Akar yaĢım 

Dertli baĢım 

Sensin düĢüm 

GümüĢhane 

 

Feyzin taĢa 

Cennet köĢe 

Binler yaĢa 

GümüĢhane 

 

(A.Erkan KOCATÜRK) 
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BĠZĠM DAĞLAR 

 
DüĢmanlara geçit vermez 

Bizim dağlar bizim dağlar 

Soyludur arkadan vurmaz 

Bizim dağlar bizim dağlar 

 

Yükselir ovayı geçer 

Ġyiyi kötüden seçer 

Saklar seni koymaz naçar 

Bizim dağlar bizim dağlar 

 

ġehitler bağrında yatar 

TaĢında keklikler öter 

Herzaman burnumda tüter 

Bizim dağlar bizim dağlar 

 

Bembeyaz kardan duvaklı 

Cevheri içinde saklı 

Her zaman haklıdır haklı 

Bizim dağlar bizim dağlar 

 

Garibi sinede tutar 

Dikeni yadele batar 

Kara taĢın bize yeter 

Bizim dağlar bizim dağlar 

 

Herkese bırakmaz pacı 

Diktir, tepesi, yamacı 

Ayrılığın cidden acı 

Bizim dağlar bizim dağlar 
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Ruhumuzda Ģen tutkudur, 

Rabbin biricik lutfudur, 

Sanırsın kuzey kutbudur, 

Bizim dağlar, bizim dağlar. 

 

Derdini onlara saydır, 

Tasanı, dağlara kaydır, 

Zamane dostundan iyidir, 

Bizim dağlar, bizim dağlar. 

 

(A.Erkan KOCATÜRK) 
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Abdurrahman YAZICI 

 

ġĠRĠN GÜMÜġHANE 

 

GümüĢ kömür dolu mübarek dağın 

Gayet çok lezzetli bal ile yağın 

Türlü meyvalarla doludur bağın 

ġirin GümüĢhane,  Gül GümüĢhane. 

 

BaĢka  soy yoktur gördüğün ilde; 

Bülbülden baĢkası ötmez bu gülde 

Türk‟ten baĢka  bir Ģey yoktur bu yerde 

ġirin GümüĢhane, Gül GümüĢhane. 

 

Türkiye‟de ikinci kültürün gelir, 

Yalan yoktur bunu herkes de bilir. 

Ġlim yuvalarının baĢında gelir, 

ġirin GümüĢhane, Gül GümüĢhane. 

 

Bülbülle kınalı kekliğin çoktur, 

Okur yazar olmayan insanın yoktur, 

Ġyi insanların sayısı çoktur. 

ġirin GümüĢhane, Gül GümüĢhane. 

YetmiĢ kadar gümüĢ ocak  çalıĢtı, 

OnbeĢinci asırda çokca geliĢti. 

AltmıĢ bin nüfusun sende yetiĢti, 

ġirin GümüĢhane , Gül GümüĢhane. 
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Bir çok ustaların gümüĢ iĢlerdi; 

Ġran, Irak kervanları burdan iĢlerdi. 

Sanayini gören parmak diĢlerdi. 

ġirin GümüĢhane, Gül GümüĢhane.  

 

ġerefin, namusun dağların kadar. 

Güler yüzlü, tatlı dilli bağların kadar. 

Bu toplum bulunmaz çağların kadar. 

ġirin GümüĢhane, Gül GümüĢhane. 

 

(Abdurrahman YAZICI) 
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GÜMÜġHANE  GÜZELLERĠ 

 

GümüĢ kömür dağlarında, 

Mor sümbüllü bağlarında, 

Çok tazecik çağlarında, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

GümüĢhane HarĢit Çayı; 

Güzeldir andırır ayı, 

Gören olur aklı zayı, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

SıkıĢtırma söze gelmez, 

Ahlaksıza fırsat vermez, 

Milyar paran olsa görmez, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Aydan parlaktır gül yüzü, 

Ballardan tatlıdır sözü, 

Çok güzeldir ela gözü, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Bahçe içinde gezeler, 

Yiğidin bağrın ezerler, 

Bülbülden Ģüphe sezerler, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Elma dibine yaslanır, 

Türlü meyvayla beslenir, 

Huriler gibi süslenir, 

GümüĢhane güzelleri. 
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Bu ilin de güzeli çok, 

Güzellerin emsali yok, 

ġahin gibi gözleri tok, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Enli değil kalem kaĢı, 

Taze güldür onbeĢ yaĢı, 

Akıttırır gözden yaĢı, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Yanağında çifte bengi, 

Dünyada bulunmaz dengi, 

Gayet güzel beyaz rengi, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Zümrüt gibi suyu çağlar, 

Nazlıdır söz deme ağlar, 

Ġnce bele kemer bağlar, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

Dikkat bakma erir etin, 

Buradan kız almak çetin, 

Abdurrahman eder methin, 

GümüĢhane güzelleri. 

 

(Abdurrahman YAZICI) 
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Akif TĠMURHAN ( AĢık ZEVRAKĠ) 
 

 

       DÖN GĠDELĠM KÖYE OĞUL 

 

 Babam doksan, ben de ondan kırk noksan 

yaĢımızdayken bundan yirmi yıl önce, yani “1972” 

tarihinde köyden kente göçmek için babamı 

durmadan tahrik ve tazyik ediyordum. Fakat bu 

ısrarli isteğim, herhangi bir maddi kar ve keyif için 

değil, nüfus kesafetine göre, Köyün sağlamından, 

kentin körü daha çoktur. Daha geniĢ kitlelere, körlere 

ıĢık tutmayı kendime büyük bir görev addediyordum. 

Halbuki, köre ıĢık gerekmediği, köyün basiretli körü, 

kentin bakar körlerinden çok daha fazla, çok daha 

faziletli olduğunun  farkına yeni varabildim ki, iĢte o 

gün kendime verebildiğim vahi bir sevda ile öküzü, 

sapanı, tarlayı, tapanı satıp, anayı, babayı, küreği, 

yabayı atarak, ovayı, yuvayı, en acısı tırnak etten 

ayrılırcasına pırıl  pırıl havayı, sılayı terkedip, 

Ġstanbul‟un isine pasına batmadan evvel köydeki 

keyfim, geçimim, keçeli kevelli biçimim bundan bin 

kat daha iyiydi ki, iĢte yukarıda da dediğim  gibi 

Ģehirin Ģatafatlı Ģokuna uğramadan önce bu sonu sıfır 

ve hiç olan güç göçe düĢmememize karĢı direnen 

babamla aramızdaki tartıĢmayı aynen takdim 

ediyorum: 
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 Aldı Baba Yerimizdir yurdumuzdur 

Etme oğul, getme oğul 

Hele sabret bu yıl da dur 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul BaĢımızı taĢa vursak 

BeĢ yıl dursak on yıl dursak 

BoĢtur kese açtır kursak 

Kalk gidelim köyden baba 

 

Aldı Baba DaĢı delde dağı tara 

Purlar olsun bütün para 

Koyma bizi orda dara 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul Köye gelir o arada 

Para hergün hep orada 

Sikkesi var Ankara‟da 

Kalk gidelim köyden baba 

 

Aldı Baba ġu inadın gayet katı 

Birdir yavrum Doğu-Batı 

Bozma böyle bir rahatı 

Etme oğul, getme oğul 

 

 

Aldı Oğul Rahat yaraĢır ölüye 

Gitmek gerektir diriye 

Hiç bakmadan hem geriye 

Kalk gidelim köyden baba 
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Aldı Baba ġehirlinin gözü bizde 

Balın yağın özü bizde 

Koyun bizde kuzu bizde 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul Güz gelince basar buzu 

Pusar komda koyun kuzu 

At sapanı, sat öküzü 

Kalk gidelim köyden baba 

  

Aldı Baba Bir ekersin beĢ alırsın 

Boz öküze eĢ alırsın 

Ter eksen de tür bulursun 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul Aynı hava aynı kayde 

Kim doymuĢ ki acep köyde 

At çarığı çizme giy de 

Kalk gidelim köyden baba 

 

Aldı Baba Ne tarlası ne tınası 

Ne toyu var ne turnası 

Nesi çeker bilmem nası 

Etme oğul getme oğul 

 

 

Aldı Oğul Kemiği yok ağız, dilin 

Adı çıkmıĢ gurbet elin 

Gine gelir sila yelin 

Kalk gidelim köyden baba 
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Aldı Baba Tembel kalıp olma nankör 

Ter toprağı eyler bonkör 

Gebrelede gülleri gör 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul NeymiĢ toprak, neymiĢ tarım 

Foter giyer fors atarım 

Kör alırım, gör satarım 

Kalk gidelim köyden baba 

 

Aldı Baba Gam gıdasıdır garibin 

Küser tan, basar grubun 

Kalmaz godda da urubun 

Etme oğul, getme oğul 

 

Aldı Oğul Gece gördüm ben bu düĢü 

BaĢa kondu devlet kuĢu 

Yol kesmeden karı kıĢı 

Kalk gidelim köyden baba 

 

Aldı Baba Söz tutmadın birtek binden 

Günah vebal kalktı benden 

Ben arkadan sen de önden 

Kalk gidelim köyden oğul 

 

 

Aldı Oğul Bir kerme bin kömür değer 

Tutya imiĢ tezek meğer 

Gelirmiydim bilsem eğer 

Dön gidelim köye baba 
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Aldı Baba Kayboldu toprak tığ, yaba 

Burda ne buldun acaba 

Çektiğin çilede çaba 

Dön gidelim köye oğul 

 

Aldı Oğul Gelenlerin hepsi caymıĢ 

ġimdi bildim Ģehir neymiĢ 

ġelek çekmek bundan eymiĢ 

Dön gidelim köye baba 

(Akif Timurhan  AĢık 

ZEVRAKĠ) 
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Ali CoĢkun HĠRĠK 

 

ESKĠ BAHARLAR 

 

YeĢil atlaslara çiğ gibi düĢerdi sevdalar 

Kelkit yaylalarında sevdalar sırdı, 

Ve çakıl yollarda son ıĢıkları yalar, 

AĢk o garibin ayaklarına takılırdı. 

 

Güvercin bakıĢlı bir akĢam, 

Elleri yetim kaldığından beri, 

Zehir zemberek özlemlerle göğe bakıp 

Bütün sevdiklerine birer yıldız verirdi geceleri... 

 

Kekliklerin çağrısını dinleyerek gizlice, 

Gül kokan hayallerine takılırdı bir çift kuğu, 

Gel zaman git zaman, yaĢ düĢtü gözüne, 

Ağladı Kelkit‟in o deniz görmemiĢ çocuğu... 

 

Ve çakıl yollarda son ıĢıklar yalar, 

AĢk o garibin ayaklarına takılırdı... 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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KARDELEN ÇĠÇEKLERĠYLE 

 

Ayaz gecelere düĢtüğümden beri 

Benim Ģiirlerim ıslak bir öpüĢtür... 

 

Yine kıĢ mevsimi geldi 

Bitti bir yaz düĢünün ördüğü bakıĢlar 

KuĢlar çoktan göçtü sevdalara 

Maviden bahçelere özgür özgür... 

 

Bense uçmak istedim sana gelirim diye 

KırılmıĢ kanadımla çoban yıldızının peĢine 

Ah, aĢkım hangi diri çıvgınlardan geçmediki 

Vakitler koĢusuyla, ama hür... 

 

Kardelen çiçekleriyle avunuyorum 

Kardan Ģimdi GümüĢhane yolları kapalıdır 

Yazma motiflerinde kalmıĢ çiçekler 

Ve vurulmuĢ yüreğimin kapısına bir beyaz mühür... 

 

Ayaz gecelere düĢtüğümden beri 

Benim Ģiirlerim ıslak bir öpüĢtür... 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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GECE, SEN, GÜMÜġHANE 

 

Ürkek adımlarla geceye indim 

Ay ıĢığı, yıldızlar, seni sordular. 

Yalnızlık sesinde perde perde silindim, 

Altın  titreyiĢlerle dalgalandı sular... 

 

Gecenin kanatlarına dolar gam, 

Büyülü sulardan açılınca ufuk, 

Seni düĢünerek gezdiğim her akĢam, 

Denizlerle çırpar beni sonsuzluk... 

 

Gecede kalakaldım öylesine, 

Ufkun Ģafaklı çemberine yaslı, 

Senin kadar büyümüĢ içimde GümüĢhane, 

ÖzleyiĢim senin kadar ihtiraslı... 
 

  

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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BEYAZ MÜHÜR 

 

Kelkit‟te toprağın yüzü bir gelinin yüzüdür 

Kelkit‟te kuĢların kanatlarında saklanır bahar 

Ve çıkar bir tepe üstünden bakarım: 

Kar rengi hislerle dolmuĢ umuttan torbalar 

Kelkit‟te kuĢların kanatlarında saklanır bahar. 

 

 

Bir beyaz gül bırakır dağların eline gökler 

Gurbet kapanmıĢ dağ yollarından görünür 

YeĢil çam dallarında billurlaĢır umutlar 

Kapılarda hep aynı beyaz çizgili mühür 

Gurbet kapanmıĢ dağ yollarından görünür. 

 

Vakitsiz düĢerim senin için sokaklara 

Soğur alnımdaki ter; 

Ve beyaz bir aĢkın yolunu sürerim 

Karlar en çamur hislerimi örter 

Soğur alnımdaki ter... 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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GĠDĠġĠNDEN DOLAYI GÜMÜġHANE YETĠM 
 

ĠnmiĢ gözlerime ağulu akĢamlar, 

Hasret Ģarkıları çağırmada zaman, 

Bahçeler Ģehri hep seni benden sorar, 

Seni ister çiçekler hep bir ağızdan. 

 

Nedir yüklü kirpiklerinde biriken, 

O küçük Ģehirden kalma bir tufan mı? 

Yıldız bakıĢıyla Ģavklanan bir gece, 

Yaprak uçlarında titreyen heyecan mı? 

 

Artık Ģavklar düĢmüyor sulara pul pul, 

HerĢey çok değiĢti alabildiğine, 

Ardında yüklü dudakların buğusu, 

Sen gittinde yetim kaldı GümüĢhane. 
 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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BĠR GÜMÜġHANE AKġAMI 

 

Buğulu gökler dirsek dirseğe vurur yerle 

Dağlar dağlara yaslanır ufuk köprüsünde 

Ben sana yaslanırım ateĢ rengi hislerle 

Ġçimdeki köz çıtırtılarını bastırırken yağmur 

Hasretlerin büyüyen çığ olur saatler 

Tenha köĢelerime bir duygu koĢturur 

Ne karanlık tütsüler pencerelerde camı 

Üzüntüden masama düĢer bir GümüĢhane akĢamı... 

 

Kapanık limanlardan açılır bir gemi 

Hayalin pul pul dökülür kirpiklerimden 

Hüznün kırılan zembereği değer yüreğime 

Görünmez olur gözlerimde bir çift kuğu 

Turnalar ufukta bir sırrı bölüĢürcesine 

Dağ yollarından sürüklerler sonsuzluğu 

Ve saatler tunalarla boĢaltır mataramı 

Üzüntüden masama düĢer bir GümüĢhane akĢamı... 

 

Lehimlenir kalır gözlerime düĢen ıĢıklar 

Kanım uçurumlara boĢalır damar damar 

Geceyi Kelkit ovalarının ıssızlığı kuĢatır 

BaĢka baĢka yollara taĢar yollarımda su 

Halbuki sana anlatacaklarım vardı saatler dolusu 

Bulutlar karartmasaydı bu kızıl manzaramı 

Üzüntüden masama düĢer bir GümüĢhane akĢamı... 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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GÜMÜġHANE’YE ÖZLEM 

 

Ayaklar yorgun, gözler nemli, 

GümüĢhane‟de Ģimdi mevsim kıĢtır, 

Yıllar var ki kalbim bu sevdadan elemli, 

Arzularını baĢka baharlara bırakmıĢtır... 

 

Gür yalnızlıklar dökülüyordur Tomara‟dan 

ÜĢüyordur Zigana‟da bir eski anı, 

Kelkit Çayı baĢtan baĢa donmuĢtur, 

Eksiktir Ģimdi sevenlerin bir yanı... 

 

BüyümüĢüm, elimden gurbet tutmuĢ, 

YaĢadığım dahi olmuĢ ekmeksiz, susuz, 

Yüreğim ki Ģimdi kanadı kırık bir kuĢ, 

Elbet uçacaktır birgün, sılaya korkusuz. 
 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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GÜN BATIMI KELKĠT 

 

Çatı aralıklarına çekilir serçeler, 

Turnalar ufka gömülür ardarda, 

Benimse gülsüz bahçelere uzanır ellerim, 

Yüzüm zamanın aksidir aynalarda, 

Turnalar ufka gömülür ardarda... 

 

 

Çökünce düĢünceme Kelkit duman duman, 

YeĢil yamaçlara kanat vurur umut kuĢum 

Ve baĢlar mavinin sönen ıĢıklarından, 

Irmak ırmak haz denizlerine koĢuĢum... 

YeĢil yamaçlara kanat vurur umut kuĢum... 

 

(Ali CoĢkun HĠRĠK) 
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AĢık ĠLHAMĠ ( NURĠ BABA ) 

 

MORMUÇ
*  

 

Eyyamı baharı mart dokuzunda 

Tamamen sefası gelir Mormuç‟un 

GülĢen gibi cilalanır her yanı 

Acep çekilir mi nazı Mormuç‟un. 

 

Angut, cümle kuĢlar hep ora dolar 

Öter turna sesi bağrımı deler 

Sümbül goncalaĢır boynunu eğer 

Türlü çiçek yeter yeri Mormuç‟un. 

 

GülĢene benziyor bütün otağı 

Lale, nergis, menekĢedir yatağı 

Angut, ördek, turna kılar efgani 

Acaip nağmedir yeri Mormuç‟un. 

 

Aleme nokĢolur vari cihani 

Bütün kız, gelinler sürer devrani 

Bu lale mecnundur geda Ġlhami 

Her methe layıktır eli Mormuç‟un. 

 

AĢık ĠLHAMĠ ( NURĠ BABA ) 

                                                           
*
 Salyazı Kasabasında bir ova ismi 
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Bedihi KAZIM 

 

KELKĠT OVASINDA 

 

                                            - Kurtuluşumuz için- 

 

Kelkit Ovasında  kar yığın yığın, 

Acı söz mü duydun kederin yoğun? 

Gök gözlü güzeli yeĢil ırmağın, 

Sisli bakıĢların gamlı gökyüzü, 

Üzülme gecenin yakın gündüzü. 

 

Kelkit Ovasında kar savruk savruk, 

Acı söz mü duydun kaĢların devrik? 

Bir dua gibisin göklere çevrik, 

Hakkın sana dönük haĢmetli yüzü, 

Üzülme gecenin yakın gündüzü. 

 

Kelkit Ovasında kar kütük kütük, 

Kötü sözmü duydun kaĢların çatık? 

Tarih sana vurgun, Ģan sana tutuk, 

Tarihin mayası, acunun özü, 

Üzülme gecenin yakın gündüzü. 
 

 

(Bedihi KAZIM) 
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Burhan DAĞDELEN 

 

ġĠRAN 

 

Bir hatadır, bir kusurdur senden ayrılmak 

Gurbet ele düĢüp birer birer yok olmak 

ÇalıĢıp  çabalamak  sonunda da yorulmak 

Senin ağacının altında dinlenmek isterim ġiran 

 

Ġnsan yalnızlık içinde hemĢeri arar durur 

Benzi solar, rengi kaçar, dudağı kurur 

Memleket aklına gelince sinesinden vurulur 

Dermanını sende bulmak isterim ġiran. 

 

Af diliyor bu garip, güzel ġiran‟ım 

Sana binlerce feda olsun Burhan‟ım 

Ana kucağında canım alsın Allah‟ım 

Senin mezarında yatmak isterim ġiran‟ım. 
 

 

 

(Burhan DAĞDELEN) 
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Cemil YILDIZ 

BĠZĠM YAYLALARIN 

 

Bizim yaylaların çiçeği açtı 

Kırmızı bir yanda, sarı bir yanda 

Göçler katar oldu,  yaylaya göçtü 

Koncası bir yanda, harı bir yanda. 

 

Çadırlar kuruldu,  yaylam köĢküne 

Bülbüller ötüĢür dostun aĢkına 

Hayat verir hastasına düĢküne 

Yağmuru bir yanda,  karı bir yanda. 

 

Nazlı güzellerin baĢı çalmalı 

Oba oba gezip yari bulmalı 

Suyunu içenler aĢık olmalı 

Güzeli bir yanda, huri bir yanda. 

 

Sürüleri halıdaki nakıĢlar 

Yayıklar seslenir,  yağını iĢler 

Gönüller içinde sevdalar baĢlar 

Birisi bir yanda, biri bir yanda. 

 

Hele ormanları baĢımın tacı 

Çamların kokusu dertlerin ilacı 

Cemil‟in gönlünde yanar bir acı 

AteĢi bir yanda, koru bir yanda 

 

(Cemil YILDIZ) 
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BĠZĠM BAĞIN BAHÇIVANI 

 

Hele bakın neler etti; 

Bizim bağın bahçıvanı 

Güllerini yoldu attı 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Dutları çuvala tutmuĢ 

Kaysıyı kiraza katmıĢ 

Elmaları yolmuĢ atmıĢ 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Ayvayı narı hep kırmıĢ 

Ne bellemiĢ ne su vermiĢ 

Bağı virana döndermiĢ 

Bizim bağın bahçivanı 

 

Bağın bülbülleri susmuĢ 

AĢlamayı dipten kesmiĢ 

Üzümün teveğin basmıĢ 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Her Ģeyimi almıĢ satmıĢ 

ġuna buna peĢkeĢ etmiĢ 

Kendi malı gibi yutmuĢ 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Bir Ģey desem bağırıyor 

ĠĢte ehliyetim diyor 

Utanmadan hep gülüyor 

Bizim bağın bahçıvanı 
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Kabul etmez hiçbir suçu 

BaĢından dökülmüĢ saçı 

Gayet inatmıĢ inatçı 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Dedim senden bıktım yeter 

Dilenciden ettin beter 

Korkuyorum bağı satar 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Ne tecrübe ne ehliyet 

Böyle midir hak adalet 

Ne farz bilir ne de sünnet  

Bizim bağın bahçıvanı 

 

Cemil der körüm görmedim 

ĠĢi ehline vermedim 

Bağın sefasını sürmedim 

Bizim bağın bahçıvanı 

 

 

(Cemil YILDIZ)
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Fahri SAVAġERĠ 

MEMLEKETĠMĠZ 

 

Begim; Bizim Ġlimiz deredir, dağlık, taĢlık. 

Fakat bizlerde vardır öyle candan kardaĢlık. 

 

Kuzeyini ihata etmiĢtir KuĢakkaya 

Güneyindeki dağlar uzanır sanki Ay‟a 

 

Bu dağlar arasında beĢ yüz metre düz yer var 

Uzar gider bir vadi bazı yeri eyce dar 

 

Hertaraf dağ kayalık, deresinde yok balık. 

Genç ihtiyar fertlerin  benizleri hep çalık. 

 

Üç, beĢ elma armuttan kalori alınır mı? 

Aç gelin huri olsa  kol atıp salınır mı? 

 

Bir parça eli tutan dağılır gurbet ele. 

Bu yüzden beĢ altı bin nüfus kalmamıĢ bile. 

 

Ey doğduğum topraklar, ey fakir ilim benim. 

Gövdem gurbetin ama, gönülce hep sendenim. 

 

 

(Fahri SAVAġERĠ)
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Faik OKTAY 

 

KEÇĠKALE’YE SESLENĠġ 

 

               - Tarihi bir gezi münasebetiyle- 

 

Söyle!.. Kale, söyle!.. Kaç senin yaĢın?.. 

Göğü delmek ister, o mahmur baĢın. 

Sevdalılar gibi yok baĢka iĢin, 

Buluttan bir buse, çalmak istersin. 

 

Yalçın bir kayasın çok esrarengiz. 

Asırlar çok ketum, asırlar dilsiz. 

Sen ki tufan‟ları, yutan bir deniz 

Gibi zamanları yutar gidersin. 

 

Bilmem ki: Kaç kıral giymiĢ sende taç, 

Kimler boyun eğdi, kimler verdi bac? 

Ne olur, sırrını biraz bana aç 

Neden dilsiz olup, kalmak istersin? 

 

Bir taĢın için acep, kaç kiĢi ölmüĢ?.. 

Kaç kiĢi ağlamıĢ, kaç kiĢi gülmüĢ?.. 

Kimler gezip tozmuĢ, kimler sürünmüĢ?.. 

Sorsam omuz silker, “ne bilim?” dersin. 
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Hançer olsam, bağrın deleyim desem, 

Tarihi akarken göreyim, desem, 

Bütün sırlarına ereyim desem, 

Kılıçla boynumu vurmak istersin. 

 

Fakat ne yazık ki zamanın geçmiĢ, 

Titreyen elinden kılıç‟ın düĢmüĢ 

ġahinler burcuna, baykuĢlar göçmüĢ 

Hergün biraz daha erimektesin. 

 

(Faik OKTAY) 
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GÜMÜġKAYAK 

 

Bir çığır açılmıĢ, güzel ilimde, 

Felek ruhsat verse gitsem olmaz mı? 

Ġski omuzumda, bayrak elimde, 

Gençliğe bir selam çaksam olmaz mı? 

 

Çıksam Zigana‟nın karlı baĢına, 

GümüĢkayak yazsam mermer taĢına, 

Ecel engel olsa, çıksa karĢıma 

Elele versek de kaysak olmaz mı? 

 

Bütün dağlar geçmiĢini anarken, 

GümüĢkayak Zigana‟ya konarken, 

Issız yamaçlara neĢe doğarken, 

Ecele bir tekme vursak olmaz mı? 

 

Davul- zurna; gümbür gümbür çalarken, 

Kemençe: kederi, gamı boğarken, 

Silah sesleri ile dağlar yanarken, 

Köroğlu‟na name yazsak olmaz mı?.. 

 

Erzurum dadaĢı aĢka gelirken, 

Elele kolkola bar tepinirken, 

Horona kemençe kaynak verirken, 

Zeybeklere haber salsak olmaz mı? 

 

Yükselsin sesimiz Ağrı‟ya, Kars‟a, 

Erzurum, Erzincan, MuĢ‟a, Sivas‟a, 

Trabzon, Uludağ‟da.. Erciyes‟e, 

Çevreye tüm haber, salsak olmaz mı? 
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Fotolar poz çekse, ressamlar çizse, 

Festival renklerle her yere aksetse, 

Tablolar yapılsa, albümler bitse, 

Her yöne bir tane salsak olmaz mı? 

 

Ne mutlu bu yönde ön olanlara, 

Durup dinlenmeden yorulanlara, 

Her yeni esere harç koyanlara, 

El verip teĢekkür, yapsak olmaz mı?.. 
 

(Faik OKTAY) 
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GÜMÜġHANE’DE BAHAR 

 

Boyu uzun, beli ince sevgilim, 

Kadife kuĢaklım, al yeĢil tüllüm, 

MenekĢe kokulum, kırmızı güllüm, 

Hayatım, varlığım, canım, bir tanem, 

Edalım, sevgilim Ģen GümüĢhane‟m. 

 

ġimdi bahar geldi kırlar Ģenlendi, 

Çiğdem baĢ gösterdi, kıĢ gönüllendi, 

KuĢlar aĢka geldi, bülbül dinlendi, 

Bozkırların gülĢen oldu bir tanem, 

Edalım, sevgilim, Ģen GümüĢhane‟m. 

 

Çiçeklerin oymak oymak kaynaĢır, 

Sevgiliden sevgiliye aĢk taĢır, 

Diller aĢka gelir kalpler korlaĢır, 

Yangın baĢ gösterir, canım bir tanem, 

Edalım, sevgilim, Ģen GümüĢhane‟m. 

 

HarĢit, ılgıt ılgıt çağlar akarken, 

Mehtap, kandil, gökten sarkarken, 

AĢıklar ah çekip, gönül yakarken, 

Seyretmeli seni canım, bir tanem, 

Edalım, sevgilim, Ģen GümüĢhane‟m. 

 

Çıngıraklar çalar yayla Ģenlenir, 

Karlar erir kuru çaylar beslenir, 

Çoban kaval çalar, sürü hislenir, 

Silinir kulaktan paslar bir tanem, 

Edalım, sevgilim, Ģen GümüĢhane‟m. 
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Ġlkbaharın  sanki Ġrem Bağıdır, 

Yazın  bağın bahçen dost yatağıdır. 

Güzün: düğün dernek, sevgi çağıdır, 

KıĢ‟ına da doyum olmaz bir tanem, 

Edalım, sevgilim , Ģen GümüĢhane‟m. 

 

Yıllar var ki, baharından uzağım, 

Çürüdü genç ömrüm yıprandı çağım, 

Yıkılırsa bir gün, evim, ocağım, 

Ruhum seninledir canım, bir tanem, 

Edalım, sevgilim, Ģen GümüĢhane‟m. 
                                                                                                                               

 

(Faik OKTAY) 
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TERSUN DAĞLARI 

 

                                      Geçmiş yılların anıları 

 

Ezelden , ebede bahtları açık, 

Eser  nazlı  nazlı Tersun Dağları. 

MenekĢe, sümbül, gül, çiğdem, sarmaĢık, 

Açar goncalaĢır, Tersun Dağları. 

 

BezemiĢ yosmayı, sihirbaz bir el, 

TaramıĢ saçını eylemiĢ tel  tel, 

ĠĢvekar kızlardan, gelinden beter, 

Çalar gönülleri Tersun Dağları 

 

Her adım baĢında bir pınarcık var, 

Ġçmeye doyulmaz, buz gibi sular, 

Yanık kaval sesi, oynak kuzular, 

Etkiler ruhları Tersun Dağları 

 

O yalçın yamaçlar, o dev ağaçlar, 

Semaya ser çekmiĢ dumanlı dağlar, 

O nemli yapraklar, o billur yaĢlar, 

Kalpleri temizler, Tersun Dağları 

 

Ya o yeĢil ormanlar, sanki bir ordu 

Dertten , gamdan uzak, bir Ģifa yurdu 

Koyunu, kuzusu, sütü, yoğurdu, 

Sağlık sunar, gider Tersun Dağları 
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Ormanlar, ormanlar, gazi ormanlar, 

Yurdumun baharı, yazı ormanlar, 

Davula, zurnaya ihtiyaç duymaz, 

Tersun Dağlarının,Caz‟ı ormanlar 

 

Ormanlar, ormanlar canım ormanlar, 

Hayatım, varlığım, kanım, ormanlar 

Yalnız buralarda Ģöhret salmayın, 

Açılın bozkır „a dalın ormanlar. 

 

Heyhat yaĢantınız, gam, keder, tasa, 

Kıymetini çok güç anlatmak naz‟a, 

O zalim baltalar dinlemez yasa, 

Canına kasteder, canım ormanlar. 

 

Dilerim ki: sana balta vuranlar, 

Dilerim düĢmana el kaldıranlar, 

Dilerim ki sana tuzak kuranlar 

Ummasınlar asla, canım ormanlar 

 

Günüm doldu, gitmem gerek elime, 

Yepyeni bir hayat kattın serime, 

Adını yazacağım not defterine, 

Okudukça seni anam ormanlar. 

 

ĠĢte gidiyorum hoĢçakal Tersun, 

Sana sağlık, bana uğurlar olsun, 

Talihin açılsın, bahtın Ģen olsun 

Yad eller sinene değmesin Tersun. 

 

(Faik OKTAY) 
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HARġĠT ÇAYI 

 

HarĢit Çayı,  HarĢit Çayı 

Sana yaktık tüm abayı 

Var mı senden kabadayı? 

Yakıp yıkan HarĢit Çayı. 

 

Hayat seninle oynaĢır 

Ruhlar seninle kaynaĢır 

Sen olmazsan kim yanaĢır? 

Buralara HarĢit Çayı 

ġahlanır,  gürler,  akarsın 

PeĢine neler takarsın 

Fakir fukarayı yakarsın 

Acımazsın HarĢit Çayı. 

 

Selin bazen korku saçar 

Gürültünden herkes kaçar 

Canlı cansız gelip geçer 

Aldırmazsın HarĢit Çayı. 

 

Ġpe sapa un serersin 

Destursuz bağa girersin 

Helal haram demez yersin 

Kadı gibi HarĢit Çayı. 
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Çok korkunçtur senin selin 

Geçit vermez bir çok belin 

Velakin sen bizim ilin 

Hayatısın HarĢit Çayı. 

 

Yakıcılıkta mahirsin 

Sulamakta cevahirsin 

Ne kirlisin ne tahirsin 

Mikrobiksin HarĢit Çayı. 

 

Akar akar yorulursun 

SakinleĢir durulursun 

Bazen bazen yok olursun 

Derdin nedir HarĢit Çayı. 

 

ĠĢte senin hayatın bu 

Bütün ömrün dedikodu 

Ġlin gibi kadere hu! 

Çek bakalım HarĢit Çayı. 

 

Birgün elbet Ģad olursun 

Kral gibi kurulursun 

GeçmiĢe darbe vurursun 

Bekle biraz HarĢit Çayı. 

 

(Faik OKTAY) 
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H.Kenan ÇETĠNER 
 

 

SILAYA DOĞRU 

 

Ömür mevsimi geçti, ne yaz  ne bahar olduk, 

Ne vuslat gördü gönül, ne de bahtıyar olduk. 

Gün  gün geçtikçe yıllar, Ģimdi ihtiyar olduk, 

Kaderin oltasına, takıldık gidiyoruz.  

 

Gurbet büktü belimizi, ağarttı saçımızı, 

Terk ettik gidiyoruz, anamızı bacımızı, 

Hazırlandık sefere, toplayıp gücümüzü, 

Fani hükmü devrandan, çekildik gidiyoruz. 

 

Her doğan gün getirdi, dertleri taĢlar gibi, 

Kurular arasında, ah yandık yaĢlar gibi. 

Uçurumlarda biten, bahtsız ağaçlar gibi, 

Yar yıktı da kökünden, söküldük gidiyoruz. 

 

Ne talihsiz insanım, ne kadersiz bir kulum, 

Gün oldu, köle gibi, bağlandı elim kolum. 

KuĢ uçmaz, kervan geçmez, çöllere düĢtü yolum, 

Karanlık deryalara, döküldük gidiyoruz. 

 

Ah bu zalim kaderi, önceden bile idik, 

Ağlatan felek idi, biz nasıl güle idik. 

Gülüstan bağlarını, çevreleyen kaleydik, 

Temelsiz duvar gibi, yıkıldık gidiyoruz. 
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Ben gibi bağrı yanık, yok vuslat bulamayan, 

Viranelere döndüm, bülbüller uğramayan. 

Yıllar yılı çırpınıp, bir yuva kuramayan, 

Talihsiz kuĢlar gibi, atıkdık gidiyoruz. 

 

Dile kolay, gün değil, bir ömür gelip geçen, 

Geri dönmemek üzere  ve diyar diyar göçen, 

Henüz ilk baharında, toprağa kucak açan, 

Salkım söğüt misali, büküldük gidiyoruz. 

 

Kader ördü ağını, faydası yok feryadın, 

Adım adım sonuna, yaklaĢtık seyahatın. 

Aldanıp serabına, bu yalancı hayatın, 

Engin ufuklarında  yok olduk gidiyoruz. 

 

Umudumuz dağların, ardında kayboldu dün, 

Elveda ey dostlarım, ayrılıyoruz bu gün 

EriĢtik encamına, beyhude geçen ömrün 

Bedelimiz bir pula, satıldık gidiyoruz. 
                                                        

(H.Kenan ÇETĠNER) 
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GÜMÜġHANEME 

 

Dinle GümüĢhanem ozan dilini 

Ummanlar taĢımaz yaĢım selini 

Koklar idim binbir çiçek gülünü, 

Bir daha yaĢanmaz,  o bir devirdi. 

 

Sorda Bağlarıdır baba mekanım 

O bağlarda kaldı en tatlı anım 

HarĢit Çayı gibi coĢardı kanım 

Gurbet beni bir hazana çevirdi. 

 

Vuslatı düĢlerim,  dolanda  süre 

Gönül hasret çeker doğduğu yere 

Bir su gibi akan takvime göre 

Kader beni yıllar yılı savurdu. 
 

(H.Kenan ÇETĠNER) 
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SON FERYAT 

                               “ HARġĠT” 

 

Çağlayan çağlarım, ilk feryadını 

Sende bulmuĢ idi aĢkın tadını, 

Son nefeste bile senin adını, 

Toprağa girmeden anarım HARġĠT. 

 

EriĢtik bir ömrün sonbaharına, 

Yeter artık al beni de bağrına, 

Yanmak için senin aĢkın narına, 

Pervane misali dönerim HARġĠT. 

 

Üvey evlat gibi bağrından attın, 

Yıllar yılı gurbetlerde ağlattın, 

Vuslat ateĢinle sinem dağlattın, 

Her an hasretinle yanarım HARġĠT. 
 

 

(H.Kenan ÇETĠNER) 
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Habibe KADĠRBEYOĞLU 
 

 

YAVRULARIM 

 

GümüĢhanem ah viran dağlar 

Yüzün güler ama içim hep ağlar 

GümüĢhanem dalından dört elma aldım 

Her birini bir diyara yolladım 

Ellerim koynumda çaresiz kaldım 

Ah GümüĢhane! Ah güzel  ilim 

Sana kötü dersem kurusun dilim 

Suyunla, havanla büyüdü dört gülüm 

ġimdi yadellerde eller koklanır. 
 

(Habibe KADĠRBEYOĞLU) 
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MEMLEKETĠM 

 

ġimdi kar yağmıĢtır GümüĢhaneme 

Her taraf lekesiz bir çarĢaf gibi, bembeyaz 

Hava ayaz mı ayaz 

Bahçemdeki çamlar 

Gelin olmuĢ, beyaz duvak örtünmüĢ 

Kar altında kalan güller 

Bizi yazın sever misiniz diye 

Sitem  ederler 

Memleketim gözümde tütüyor 

Ġçimde bir bülbül var 

Hasret...Hasret...diye ötüyor 

Saçaklardan sarkan buzlar 

Hançer gibi 

Altı aydır evimin kapısı kilitli 

Perdelerim asılı duruyor 

Bacanın dumanı tütmüyor 

Ġçimde bir bülbül var 

Hasret...Hasret... diye ötüyor. 

 

(Habibe KADĠRBEYOĞLU) 
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YARATAN 

 

GümüĢhanem güneĢ sende doğar 

Her zaman 

Nasibin var senin sudan havadan 

SevmiĢ de yaratmıĢ seni Yaratan 

Hor görürler dağlarını taĢını 

Zigana‟dan, Kop‟tan inen yolcu sever kıĢını 

GümüĢhanem göğün mavi 

Gurubunda pembe tan 

MeĢaleler yakmıĢ sende Yaratan. 
 

 

(Habibe KADĠRBEYOĞLU) 
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Halil Naci AKSEKĠ 

 

KUġAKKAYA 

 

DüĢün ey KuĢakkaya neler neler almıĢsın 

Acı tatlı anılar benden bir bir kaçarken 

Bağrına taĢ basmıĢsın hüznün çiçek açarken 

Bana hiç sezdirmeden gençliğimi çalmıĢsın 

 

Bencileyin esriyip ek düĢlere dalmıĢsın 

BaĢımda kırk bin çiçek hep sana tırmanırken 

TaĢ bağrında yetiĢen çiçeğe uzanırken 

Bir kemençe sesiyle sanki donup kalmıĢsın 

 

ġu yorgun yüreğimi okĢasın sevda yelin 

Anılar bahçesinde solmasın karanfilin 

Türküler yumruğunu sözlerime vururken 

 

HarĢit gibi çağlamaz sessizce akar zaman 

Bir horona kalkalım baĢında yoksa duman 

KuĢak kuĢak kayalar dizime güç verirken 

 

(Halil Naci AKSEKĠ) 
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KUġAKKAYA 

                              

 

  Turan TUĞLU’YA 

 

Çeyrek asra dayıyorsun merdiven, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara, 

Gerçeği haykırıp, verirsin güven, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara, 

 

Atlı olan, hor görmesin yayayı, 

Damladır, eriten koca kayayı, 

Bilim, fen gönlüne çalıp mayayı, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

Kalem gülü kayalara kök salar, 

Goncaları için saçını yolar, 

Mutlu bir insanlık düĢüne dalar, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

Gece güneĢidir, çıkan her sayı, 

Yurt kalkınmasında büyüktür payı, 

Bülbül gülü bekler, sahralar çayı, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

Özverili Anadolu basını 

Siler durur beyinlerin pasını, 

Yazı çiçeğinin sunup hasını, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 
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Senin merceğinde küçülür küre, 

Tek çarkın bedeldir rotatiflere, 

Eğitir insanı, dönmez boĢ yere, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara 

 

Harfler yıldız yıldız, biz ona çoban, 

Dostluk kazanında, piĢerken çorban, 

Mertlik kumaĢından, biçilir urban, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

GümüĢhane Vadisin‟de boy verip, 

Yiğitleri övüp, haini yerip, 

ġehitlerin mezarına gül derip, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

Sevmezsin hiç yağı, kayar çeken yağ, 

Yağ çeken alçalır, olmaz koca dağ, 

Uzay çağındayız, sanmayın ilk çağ, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

Naci der, kucak aç düĢünenlere, 

Genç yeteneklere yer vere vere, 

BaĢın dik, göğsünü gere gere, 

Durmadan koĢarsın nice yıllara. 

 

(Halil Naci AKSEKĠ) 
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Hamdi ġAHĠN 

 

YEġĠLBÜK 

 

Allı yeĢillidir güzel bir belde 

Koyunlar meleĢir, kuzular yerde 

Böyle güzellik bulunmaz nerde 

Bir doğa harikası güzel YeĢilbük. 

 

ÖtüĢen bülbüller, goncalar olur 

Aranan dört mevsim orada olur 

Buz gibi suyu, yaylaları olur 

Bir doğa harikası güzel YeĢilbük. 

 

ÇamaĢırı yıkar asarlar tele 

Ekmeğini aĢını bölüp verirler ele 

ÇalıĢırlar hep birden oynaya güle 

Bir doğa harikası güzel YeĢilbük. 

 

Gorzaf gavurcası, Türk YeĢilbük adı 

Oynayıp gülmeyince çıkmıyor tadı 

Bahçe etrafına çekerler çit ile badı 

Bir doğa harikası güzel YeĢilbük. 

 

 

AĢar inerler fındıklı belden 

Vazgeçemezler goncadan gülden 

Öğmekle bitmiyor düĢmez ki dilden 
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Bir doğa harikası güzel YeĢilbük. 

 

Yağmur yağınca akıyor seller 

Bu güzel beldeyi kıskanır eller 

PiĢmiĢ aĢını bir kapta beraber yerler 

Doğa harikası güzel YeĢilbük. 
 

 

(Hamdi ġAHĠN) 
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Hasan AYDEMĠR 

 

 

BU DĠYARIN ĠNSANLARI 

 

GümüĢhane güzel bağlar 

Ġki yanı yüksek dağlar 

Ortasından HarĢit çağlar 

Bu diyarın insanları 

 

Madeni var kimse bakmaz 

Özel sektör adım atmaz 

ÇalıĢmaktan hiç kaçınmaz 

Bu diyarın insanları. 

 

ġehrin yeĢildir bağları 

Çok candandır insanları 

Baharda sen gör dağları 

Bu diyarın insanları. 

 

KuĢakkaya yüksek dağlar 

BağlarbaĢı Ģirin bağlar 

EskiĢehir yalnız ağlar 

Bu diyarın insanları. 
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Bu yerlerdir benim beldem 

Ne gelir ki inan elden 

Esinti  Canca Kale‟den 

Bu diyarın insanları 

 

Geldim ben de gider oldum 

Bu beldeyi sever oldum 

ġimdi sizden uzak kaldım 

Bu diyarın insanları. 

 

Hasan söyler gerçek ile 

DüĢman güler yüze böyle 

Seversen doğruyu söyle 

Bu  diyarın insanları 

 

(Hasan Aydemir) 
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Hasan SOYDAġ 

 

ĠTHAF 

 

GümüĢhane derler, bizim ilimiz 

Bahçeler susuzdur, güller periĢan 

Ġran Pakistan‟a açık yolumuz 

ġoförler çileli, yollar periĢan. 

 

Bahar gelir bize gurbet zamanı 

Fırsatçıya vermeyelim amanı 

Tütmez ise bir fabrika dumanı 

Yad ellere gider, kullar periĢan. 

 

Her sabah kalkınca taĢa bakarız 

HarĢit Çayı gibi boĢa akarız 

Büyüklerin selamına çıkarız 

Halim arzetmiyor, diller periĢan. 

 

Hasani‟yem Ģiir söyler dilimiz 

Günden güne ıssız kalır ilimiz 

Sayın Bakan size malum halimiz 

GeliĢmemiĢ bizim iller periĢan. 

 

(Hasan SOYDAġ) 
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BĠZĠM ĠLLER 

 

YeĢillendi bizim iller, 

Görmenin zamanı geldi. 

Açıldı laleler, güller, 

Dermenin zamanı geldi. 

 

Fidan ile dağımızı, 

Bezedelim bağımızı, 

Ağ ekmeğe  yağımızı, 

Sürmenin zamanı geldi. 

 

Kuzular süsler oymağı, 

HoĢ olur güzün kuymağı, 

Taze bala ak kaymağı, 

Sarmanın zamanı geldi. 

 

ĠĢe vermeli düzeni, 

Kimse sevmez boĢ gezeni, 

Kahvelerde taĢ dizeni, 

Yermenin zamanı geldi. 

 

Hasan‟ım sever koyunu, 

Çağlayan HarĢit Çay‟ını, 

Bahçelere can suyunu, 

Vermenin zamanı geldi. 

(Hasan SOYDAġ) 
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ĠLĠMĠN 

 

                Gümüşhaneliye Çağrı 

 

 

Değerli dostlarm, hemĢehrilerim 

BoĢa geçen yılları var ilimin 

Eller güler, ben neyime gülerim 

DıĢa akan selleri var ilimin. 

 

Tüm partiler gelin birlik olalım 

Hükümetin kapısını çalalım 

Ġlimize bir fabrika alalım 

Ağlanacak halleri var ilimin 

 

Okur yazar kültürlüsü çok imiĢ, 

Bana sorarsan hiç sahibi yok imiĢ 

Vay beylerim Ģahsı için okumuĢ 

Çok çilekeĢ kulları var ilimin. 

 

Dağlarında saklı durur madenler 

Boynu bükük gurbet ile gidenler 

Kahrolsunlar doğu batı güdenler 

Ġmar görmez yolları var ilimin. 

 

Dedenden mi miras kaldı bu gurbet 

Ġl‟im fabrikaya,  ben yara hasret 

Yıllardır devletten bekliyor medet 

Alınacak pulları var ilimin. 
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Dertleri yazmakla, saymakla bitmez 

Madenler iĢlenmez fabrika tütmez 

Bu nasıl ildir ki bülbüller ötmez 

Suya hasret gülleri var ilimin. 

 

Dertleri bir değil,  bellidir bir kaç 

Azimle çalıĢır olmayız muhtaç 

Mal ithal ederiz, insanı ihraç 

KanburlaĢmıĢ belleri var ilimin. 

 

Batı Anadolu, mavi Marmara 

Durmadan gökyüzü olmuĢ kapkara 

Fabrikaya hasret bizim fukara 

El değmemiĢ malları var ilimin. 

 

Yatırımlar yapılırken tüm yurda 

Uyutulup kalmayalım biz burda 

Ġsteyeni kimse bırakmaz darda 

Ġsteyecek dilleri var ilimin. 

 

Hasan‟iyem ben bu ili nederim 

Ağası Beyini Ģekva ederim 

Bir gün gelir bırakıp ta giderim 

Dost sağolsun salları var ilimin. 

 

(Hasan SOYDAġ) 
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TEKKE KÖYÜ 

 

Ol Seyyid-i Mahmut Çağırgan Baba 

Türbesi de var Tekke Köyü içinde 

Dördüncü Murat da yaptırmıĢ hibe 

Tekkesi var Tekke Köyün  içinde. 

 

Veliyullah burada eylemiĢ mekan 

Ömrü Tekke Köy‟de bulmuĢtur hitam 

Hicri tarih  Recep Dokuzyüz Doksan 

Kitabesi Tekke Köyü içinde. 

 

Buradan geçer gider doğunun malı 

Kervanları yüklü gelirmiĢ halı 

Trabzon-Erzurum transit yolu 

Ġpek yolu Tekke Köyün içinde 

 

Kale yıkıntısı gördüm bedende 

Dört isim değiĢmiĢ kayıtlı bende 

Selseki Sindi Tekke lisanda 

Seydisi var Tekke Köyün içinde. 

 

Ağaları vardı köstek saatli 

Tekke‟den çıkardı altı yüz atlı 

Kapı üzerinde üç yüz kayıtlı 

Hanesi var Tekke Köyün içinde. 
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Bağlık bahçeliktir ekilir bostan 

Hacı Hamza armut dillere destan 

Hasan der her yanı güllük gülistan 

Elması var Tekke Köyün içinde. 

 

(Hasan SOYDAġ) 
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KARACA MAĞARASI 

 

 

GümüĢhane ili Cebeli Köyü 

Hak‟kın kudretini gel de gör orda 

Mermere döndürmüĢ Yaradan suyu 

NakıĢından ibret alda gör orda 

 

Cebeli Köyünün dağ arasında 

Bu ibret Karaca Mağarasında 

Ġkibin yılının çağ arasında 

Gönül perdesini silde gör orda 

 

Binbir çeĢit desen iĢlemiĢ nakıĢ 

Bu sırrı çözemez karĢıdan bakıĢ 

Ne mucit, ne mimar, ne de bir bakıĢ 

Hakdaki hüneri bul da gör orda 

 

Türlü güzellikler bu mağarada 

Hüda ipeğiyle süslenmiĢ oda 

Ne sanat eseri, ne de bir moda 

O gizli hikmeti dal da öyle gör. 

 

Sarkıtlar, dikitler, her taĢ Ģaheser 

Sütunlar, perdeler, görmeyi değer 

Dünyada bir eĢi var ise eğer 

Ġkincisi budur, bil de gör orda 

 

Turistlerde gezsin, seyran eylesin 

Yazarlar , edipler, ikram eylesin 

Bundan güzelini yazsın söylesin 
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AĢıkım, sazını çal da gör orda 

 

Hasaniyem tasvir etmeye dilim 

Yetmiyor yazmaya kalemim, elim 

Karaca Mağ‟rayı gezip görelim 

Cebeli köyünde, kal da gör orda. 
 

(Hasan SOYDAġ) 
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BĠZĠM ĠLLERDE BAHAR 

 

Mart, Nisan gelince sökülür karlar 

Bir baĢkadır bizim illerde bahar 

Kuru derelerden ırmaklar çağlar 

Bir baĢkadır bizim sellerde bahar 

 

Üç ay duvak giyer, örtüsü vardır 

O zamanda baĢka bir süsü vardır. 

MenekĢe, lalesi, nergizi vardır. 

Bir baĢkadır bizim yollarda bahar 

 

Dumanlıdır çam suları içilir 

Elması, kayısısı,  narı açılır 

Her tarafa kokuları saçılır 

Bir baĢkadır bizim dallarda bahar 

 

Rençberleri toprak ile güreĢir 

Yaylalarda koyun kuzu meleĢir 

Kelebekler çiçek çiçek dolaĢır 

Bir baĢkadır bizim güllerde bahar 
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Tabiat giyinir yeĢil fistanı 

Kudretten yazılı bahar destanı 

CoĢturur, söyletir nice ozanı 

Bir baĢkadır bizim tellerde bahar. 

 

Tekke‟dir köyümüz, bahçeler bağlar 

Leylekler eylenmez, gelmez turnalar 

Hasan‟ım ah çeker,  HarĢit kan ağlar 

Bir baĢkadır bizim dillerde bahar 

 

 

(Hasan SOYDAġ) 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 92 

HÜSEYĠN NĠHAL ATSIZ 

 

ÖZLEYĠġ 

 
Özledim... Yanıklık canıma değdi... 

Özledim, günlerce daha özlerim. 

Hasret türkü olsa, ben onu çalsam, 

Kırılıp giderdi nice sazlarım... 

 

Yatın ümitlerim, uykuya yatın! 

Bitin hasretlerim, tükenip bitin! 

Ayrılık ateĢi çetinmiĢ, çetin; 

Onunla dikleĢir bütün düzlerim. 

 

Yanımda sanarım, bakarım düĢtür; 

Güldüm zannederken gözlerim yaĢtır. 

Umduğum ne varsa hepsi de boĢtur; 

Yine de bekliyor onu gözlerim. 

 

Sazlar var: Durmadan gurbeti çalar; 

Hayal var: Gözümü gönlümü çeler. 

Ġçimde bir bülbül Ģakıyıp, çiler: 

Özledim, yıllarca daha özlerim.  

 

 

(Hüseyin Nihal ATSIZ) 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 93 

Hüsnü Y.DOĞAN 

ÇĠMEN DAĞLARINA 

 

Son ordugah kurulmuĢtu beline 

Nice yiğitleri aldın serine 

DüĢman bastırmadın hiç bir yerine 

ġehitler otağı,  çimen dağları. 

 

O yeĢil ırmağın sensin kaynağı 

Koç yiğit yatağı,  sürek durağı 

Ne hoĢ olur peyniri  ile yağı 

Laleli sümbüllü çimen dağları. 

 

Kuzuların eteklere dağılır 

Koyunların yükseklerde sağılır 

Gümbür gümbür yayıkları yayılır 

Koyunlu kuzulu çimen dağları. 

 

Ne hoĢ olur,  yazın suyu havası 

Obalarda gezer gelini,  kızı 

Kimisi kaval çalar kimisi sazı 

Çiğdemli çiçekli çimen dağları 

 

Hüsnü Doğanı da aldın baĢına 

Bakmaz mısın gözlerinin yaĢına 

Turnaların konar kalkar taĢına 

Abu hayat sende çimen dağları. 

 

(Hüsnü Y.DOĞAN) 
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KELKĠT’ĠN 

 

 

Çaylarında alabalık beslenir. 

Göllerinde ördekleri süslenir. 

Seher vakti bülbülleri seslenir. 

Baharda açılır gülü Kelkit‟in. 

 

Yaylalarında kuzuları meleĢir. 

Yiğitleri meydanlarda güleĢir. 

Ovasında altınbaĢak yetiĢir. 

Dosttan, dosta gider balı Kelkit‟in. 

 

Nisanda yeĢerir dağlar, ovalar, 

Dudu, kumru birbirini kovalar. 

Duymayanlar varsa artık duyarlar, 

Ġlden il‟e gider yolu Kelkit‟in. 

 

Akar Kelkit Çayı, coĢarda bazı 

ÖtüĢür baharda ördeği, kazı 

Yaylalara gider gelini, kızı, 

Dökülür denize çayı Kelkit‟in. 

 

Hüsnü Doğan yeter sözü uzatma 

Linyit kömürünü yabana atma 

ġeker pancarını ucuza satma 

Söylenir dillerde methi Kelkit‟in. 
 

(Hüsnü Y.DOĞAN) 
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Hüsrev DOĞAN 

 

KELKĠT’ĠM 

 

Kekik kokan Kelkit‟im 

Seni nasıl terkedim. 

Bütün arzularımı 

Sende bırakıp gidim. 

 

YeĢil ovan nerede? 

Kuzuları melemez 

Yenice yollarında 

O yar beni beklemez. 

 

Leylek yuvası nerede? 

BozulmuĢ mu otağı? 

Hacı Ömer yapmıĢtı 

Bu bahçeyle, bu bağı. 

 

AĢut‟un Dağı derler 

Ben ordan çok korkarım 

Bütün fırtınaları 

Hatırımda toplarım. 
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Ağalık yaylasında 

Dertliler deva bulur 

Akpahar‟ın baĢında 

Lokman Hekimler durur. 

 

Yayla kızını gördüm 

Yün kayanın baĢında 

Derdine deva bulmuĢ 

Akpınar‟ın baĢında. 

 

(Hüsrev DOĞAN) 
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Ġbrahim BAYRAK 
 

 
KUġBURNU 
 

KuĢburnu demiĢler senin adına 

Yollar kenarında saf saf olursun 

Doyum olmaz lezzetine tadına 

Zengin mutfağında raf raf olursun. 

 

Meyvelerin tatlı yaprağın acı 

Süslersin ovayı, dağı, yamacı, 

Marmelatın bir çok derdin ilacın 

Ehli Tabip gibi insaf olursun. 

 

Her yudum aldıkça derim Bismillah 

Seni tatmayanlar çok derler eyvah 

Pilav soframızda sanki PadiĢah 

Sende yanlarında asaf olusun 

 

Gah çiçek açarsın gonca gül gibi 

Gah uzar  gidersin selvi dal gibi 

Gah meyve verirsin tadın bal gibi 

MeĢrubat içinde evsaf olursun. 

 

 

Bilen var mı topraklara ekenin 

Ucu sivri olur eğri dikenin 

Vah haline dallarını çekenin 

Çeker hançerini taraf olursun. 
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Nice yıllar hor göründün taĢlandın 

Zaman zaman tencerede haĢlandın 

Daha sevilmeye yeni baĢlandın 

ġimdi gönüllerde çok saf olursun. 

 

KuĢburnu süsüdür Ģu tabiatın 

Ġbrahim bilir lezzetin tadın 

Eğer sulanırsa hoĢ marmelatın 

Pilavın yanında hoĢaf olursun. 

 

(Ġbrahim BAYRAK) 
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GÜL GÜMÜġHANE 

 

Üzerinde otuzbin can yaĢıyor 

Ġllerin içinde il GümüĢhane 

Zigana‟dan Trabzon‟a aĢıyor 

Vavuk‟tan Bayburt‟a yol GümüĢhane 

 

GümüĢü var “GümüĢevi” denilir 

Her sofrada ceviz, pestil bulunur 

Kahvaltı da kuĢburnuyla yenilir 

Kaymağın üstüne bal GümüĢhane 

 

Yaz gelince yaylalara göçülür 

Soğuk soğuk pınarlardan içilir 

Dağlarında lale sümbül açılır 

Bağların da olur gül GümüĢhane 

 

YerleĢimi iki dağın arası 

Odunu, kömürü yağlı çırası 

Elması, pestili, dutu Ģiresi 

ĠniĢi yokuĢu bol GümüĢhane 

 

Gökyüzüne kara bulut gelince 

Yağmur yağıp çukurlara dolunca 

Sular çukurlardan bir yol bulunca 

Akar derelerden sel GümüĢhane 
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KuĢburnusu her yörede içilir 

Sokakları merdivenle geçilir 

Kızlarına fistan, gömlek biçilir 

YeĢilin üstüne al GümüĢhane 

 

Hak için sineler toplu vurdukça 

Üzerine abideler kurdukça 

Bir tarih boyunca dünya durdukça 

Sağ ile selamet ol GümüĢhane.  

 

(Ġbrahim BAYRAK) 
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ÇAĞLARSIN HARġĠT 

 

Vauk Dağlarından kolun alırsın 

Ulana ulana çağlarsın HarĢit. 

Yukardan aĢağı yolun bulursun 

Sulana sulana çağlarsın HarĢit. 

 

Sorma bu HarĢit‟e gelir nereden, 

Böyle emreylemiĢ ona Yaradan 

Alır sularını binbir dereden 

Dilene dilene çağlarsın HarĢit. 

 

Emr‟i ilahiye olmuĢtur tabi 

Kenarları yeĢildir temizdir dibi 

Çok nazlı edalı sevgili gibi 

Salını salını çağlarsın HarĢit. 

 

KıĢ bitipte ilkbaharın olunca 

Gökyüzüne kara bulut gelince 

Yağmur yağıp derelerin dolunca 

Bulana bulana çağlarsın HarĢit. 

 

Gelin dostlar gelin HarĢit‟ten için 

Bilirim yanıyor hep senin için 

Sende o Habibe kavuĢmak için 

Bilene bilene çağlarsın HarĢit. 
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Kiminin suladın yoncalarını 

Kiminin suladın goncalarını 

Kıyı köylerinin bahçelerini 

Yalana yalana çağlarsın HarĢit. 

 

HarĢit senin adın neden uludur 

Yatakların balıklarla doludur. 

Sanırım son menzil Tireboludur. 

Dolana dolana çağlarsın HarĢit.  

 

 

(Ġbrahim BAYRAK) 
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Ġhsan UÇAR 
 

 

GÜMÜġHANEM 

 

 

Gözümün içi, gözbebeği, 

Vatanımın güzel bir çiçeği, 

Yoğurdu, ayranı, sütü, çökeleği... 

Bir tanem, güzelim, GümüĢhanem. 
 

 

 

(Ġhsan UÇAR) 
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Ġltan ÖĞRETMEK 
 

 
BĠR SEVDA, BĠR SEVGĠ YEġERDĠ KELKĠT’TE 

  Ali Coşkun HİRİK’e 

 

 

Bir sevgi yeĢerdi Kelkit‟te 

Bir gonca, bir çiçek 

Açıverdi o yeĢil beldede. 

 

Kelkit Çayı coĢuverdi 

Ovaya güç,  kuvvet vermek için 

Analar baĢka diyarlara saldı 

Tarlalarda büyüttüğü yiğitlerini. 

 

KuĢlar tempo tuttular Ģarkılarla, 

Çiçekler bala döndü arılarla 

On dördünde kızlar buket  yaptı papatyalarla. 

 

Ovalar da bollandı,  bereketlendi... 

Bir sevda kabardı kasabada 

Kasabanın tam göbeğinde 
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Kelkit‟im Ģanlandı, ünlendi 

Sevgi tohumları kök saldı Kelkit‟te 

Anadolu‟ya filiz verdi 

Anadolu‟dan ses verdi 

Ali CoĢkun HĠRĠK‟le 

Bir sevda, bir sevgi yeĢerdi Kelkit‟te 

 

(Ġltan ÖĞRETMEK) 
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SARI GELĠN 

 

Sarı gelin dut topluyor çimenden 

Ilık Ilık terler akar sineden 

Gün yakmasın dolan da gel serinden 

Ayrıl gelin ayrıl gidek ninenden 

Sözün aldım anan ile babandan 

 

Sarı gelin salın da gel yanıma 

Dola kollarını sarıl boynuma 

 

Sarı gelin sümbül, nergiz, mor menekĢe eĢidir 

Güzelliğin koç yiğitler düĢüdür 

Beni yoldan eden gelin 

Senin o gülüĢündür. 

 

Ayrıl gelin ayrıl gidek köyünden 

Ġzin aldım sülalenden  soyundan 

 

Salın salın gel yanıma yanıma 

Dola kollarını sarıl boynuma 

 

Sarı gelin sarı dut‟u piĢirme 

PiĢirip te köpüğünü taĢırma 

Kalk gidelim beni derde düĢürme 

Ayrıl gelin mor sümbüllü  bağından 

Korkum yoktur emmin ile dayından 

 

Salında gel sarı gelin yanıma 

Sarda kollarını  dola boynuma 
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Sular içtin pınarından gölünden 

Ayrılık var goncasından gülünden 

Gel yanıma tutam gelin elinden 

Ayrıl gelin ayrıl gidek ilinden 

Kurtulalım bu diyarın dilinden 

 

Nazlı nazlı salında gel yanıma 

Dola kollarını sarıl boynuma 

 

(Ġltan ÖĞRETMEK) 
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Ġnci AYDIN 

 

 

KELKĠT AKġAMLARI 

 

ĠĢte yine akĢam oluyor 

Yine baĢlıyor sancı 

Kıvranıyor bütün kalpler 

Bütün ağaçlar yaprak döküyor... 

Gömülüyor gözler en derin sulara 

Taptaze dudakları yalvarıyor 

Artık söylenmiyor eski Ģarkılar... 

Veda ediyor bütün güzellikler 

Güzellikler dolu bir akĢam 

Bense yine yalnızım 

Ah çekerim derinden 

Ufukların yalvarıĢında Kelkit‟im... 

Yalnızdır çapa yapan insanı 

Yalnızdır kahpe akĢamlar gibi 

Sevdiği Ģeyler hep kalleĢtir 

Yitik benim gönlümün arayıcısı... 

Seslenir ince belli karıncası güneĢi aldı diye 

Tüm umutlarını yitirmiĢ Kelkit sokakları 

Sensiz bir akĢamla tükenir geride kalmıĢ tüm 

ümitleri...           
 

 

(Ġnci Aydın)
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Ġsmail GÜNEY 

 

 

GEL GEL 

 

YeĢilsin Kelkit‟im, kal böyle böyle 

Hep gönül bahçemde yeĢeren sümbül 

Bağrında yetiĢen bu garip bülbül 

Seni Ģakıyıp, yadediyor,  gel gel. 

 

Ovası meĢhurdur mahsülü ile 

Bereket fıĢkırır, hep kile kile 

Senden ayrı düĢtük yetimiz yine 

Hep dostlar bizleri anıyor,  gel gel. 

 

Kelkit Çayı basmıĢ seni bağrına 

Balın Ģifa hasta ile sağına 

Ağalık yaylası tere yağına 

Benim de göresim geliyor, gel gel. 

 

Dağlar sıra sıra sarmıĢ ovanı 

Pöske, Köse yolculamıĢ kervanı 

Söğütlü Köyü‟nde beyaz elmanı 

Bizi yemeğe çağırıyor gel gel. 
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Çayı isim yapmıĢ, hep durgun akar 

Eteğinde çiğdem menekĢe kokar 

Hasretlik bizleri durmadan yakar 

Bitsin bu hasretlik diyor,  gel gel. 

 

Kurucun” KĠLKĠ BEĞ” tarihte yerin 

Satala, Balahor, Cimcime senin 

Pekün‟de akıyor suların serin 

Bu yerler turisti bekliyor,  gel gel. 

 

(Ġsmail GÜNEY) 
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Ġsmet ÇAK 

 

 

KUġAKKAYA 

 

KuĢakkaya, nerde Ģirin dillerin? 

Buram buram kokuĢuyor güllerin 

Hele o yemyeĢil çamlı yerlerin 

Hayat verdi, bize Ģen KuĢakkaya. 

 

Beni Ģair etti esen yellerin 

HarĢit‟e karıĢır akan sellerin 

Her çeĢitten taze açmıĢ güllerin 

Hayat verdin bize, Ģen KuĢakkaya. 

 

Tırmana tırmana çıktık  baĢına, 

ġiir yazdık, çiçeğine taĢına 

Nere gitsek rastlanılmaz eĢine 

NeĢe verdin bize, Ģen KuĢakkaya. 

 

KuĢakkaya,  nede yalçın baĢın var 

Billurlu Ģistlerden beyaz taĢın var 

Anlıyorum, dünya ile yaĢın var 

NeĢe verdin bize,  Ģen KuĢakkaya. 
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Ġsmet Çak‟la, Mehmet Ali Okurer 

Dikkatini çekti o sendeki ser 

Batı yönündeki yeĢil çamlık yer 

NeĢe verdin bize, Ģen KuĢakkaya. 

 

(Ġsmet ÇAK) 
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Kazım ERTÜRK 

 

 

HARġĠT ÇAYI 

 

Dolanı dolanı akar, 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı, 

Dönüp bahçelere bakar 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

 

Susuz dudaklara candır 

Damarlarda akan kandır 

CoĢup taĢan heyecandır 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

 

Senden anı GümüĢhane 

Pembe elman selam cana 

Sus, ağlama yana yana 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

 

Birgün gelir yorulursun 

Baraj olup durulursun 

IĢık olup kurulursun 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

Derdimize aĢinasın 

Söyleme eller duymasın 

Gönüllerde gümüĢ tasın 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 114 

 

Dert ortağı sürgünleriz 

Dost taĢından kırgınlarız 

YanmıĢlara yağan kar‟ız 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

 

Ertürk‟ü, zihni örneği 

Aradı dökülmüĢ meyi 

Buldu zay olmuĢ emeği 

HarĢit Çayı  HarĢit Çayı. 

 

(Kazım ERTÜRK) 
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Kemal UĞUR 

 

 

KELKĠT’TE BAHAR 

 

O var iken Ģu kalbimin içinde 

Sanma baĢka bir aleme bakarım 

Orda doğdum, mekan kurdu içimde 

Kelkit‟imde ben baharı yaĢadım. 

 

Çocukça koĢardım tozlu yollarda 

KuĢburnular çiçek yeĢil dallarda 

Baba  terkisinde doru taylarda 

Kelkit‟imde ben baharı yaĢarım. 

 

Fırtınalar dallarımı kırsa da 

Sararıp yaprağım hazan olsa da 

Her mevsim baĢıma karlar yağsa da 

Kelkit‟imde ben baharı yaĢadım. 

 

Anlamı kalmadı onsuz hayatın 

Güleceği yok ki bu kara bahtın, 

Gönlümde yeĢilin, kalbimde tahtın 

Kelkit‟imde ben baharı yaĢadım. 
 

 

(Kemal UĞUR)
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Mehmet Ali ÇUBUKÇU 

 

 

 

 

GÜMÜġHANE AĞZIYLA 

 

YeĢil gözlüm, söylenecek çok söz var 

Bu dünyanın derdi çoktur biliyrim 

Hep baĢ verdi içimdeki yaralar 

Kararlıyım menziline gidiyrim. 

 

Eğri yollar düz ola da göresin 

Ġnsan olup kadir kıymet bilesin 

Bundan böyle ağlayıp da gülesin 

Mutlu olman için dua ediyrim. 

 

Ne yardan geçiyrim, ne de serimden, 

Gül bitmez yollara düĢtüm yeniden 

KiĢi önden gidiy, gölge peĢinden 

Kölgesiz olanı ondan seviyrim. 

 

Engelleri birer birer geçerek 

Bana Ģevk verirdin, gülün eyerek 

Sana olan sevgim arttı giderek 

Daha da artacak bak söz veriyrim 
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Ne gurbetteyim ne de sılada 

Bir karasız kuĢum kaldım arada 

Kimse aldırmay ki artık feryada 

Belli bir zaman sünger çekiyrim 

 

Zannetme burada her Ģey Ģahane 

Ararsan bulursun bir çok bahane 

Unutma bak burası GümüĢhane 

Fırtına biçiyrim rüzgar ekiyrim 

 

Burada ağaçlar meyveye durmuĢ 

Sevdiğini eski dostlar unutmuĢ 

Herkese baĢka baĢka tutturmuĢ 

Türkülerde yalnız seni buliyrim 

 

(Mehmet Ali ÇUBUKÇU) 
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GÜMÜġHANE’DE  ZAMAN 

 

Yine masmavi gökyüzü 

Bilmiyorum nere gitmiĢ bulutlar 

Ağaçlar Tanrı‟ya açmıĢ avuçlarını 

Ġnsanlar bıkkın yaĢamaktan 

UyuĢmuĢ böcekler toprakta 

Yıldızlar suda parlıyor ölgün 

BeĢikten mezara dek 

Gün bugün... 

 

Ġnsanlığın harmanıdır bu eller 

Umut ekeriz, umut biçeriz gece gündüz 

Ayaklarımız sağlam basar toprağa 

Dik baĢımız bulutların üstünde 

Böyle idik,  böyle kaldık 

Ahde vefa değiĢmeyen huyumuz 

Ġster gücen,  ister darıl 

Be kardeĢim biz buyuz... 

 

Aydınımız büyük kentlerde kayboldu 

Zenginimiz unutuverdi sılayı 

Bir gariptir bizim insanımız 

Yeten gitti gurbetlere 

Kimi ayağı çarıklı,  kimi elinde kalemi 

Gittiler, ama unuttular; 

Unuttular bizi sevmeyi 

Bıraksınlar bizi bize, 

Bıraksınlar oralarda ahkam kesmeyi... 
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Havada koyu bir sessizlik var, 

Soğukta boru gibi uzanan nefesler, 

BoĢlukta asılı çığlıklara dönüĢüyor 

Zaman burgacı gökleri deliyor acımasızca 

Doğa hoyrat ve katı... 

Ġnsanlar karınca örneği 

TaĢıyıp avuçlarıyla toprakları 

Kayaların üstüne bahçe yapar,  ev yapar 

Burası GümüĢhane ne istersen hepsi var... 

 

 

ġafakta ağarır karanlık, 

Kar mı dayanır güneĢe 

Mutluluk doğurur,  gebe geceler 

Bir baykuĢ böler mesafeleri 

Kandiller parlar uzaklardan 

Kapısında demir  kilit 

Burda sandukadır zaman. 

 

(Mehmet Ali ÇUBUKÇU) 
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ĠSTANBUL’DA SILA ÖZLEMĠ 

 

Nereye gidiyorsun aydede 

Saat gecenin dördünde 

Böyle ivedi böyle özgür 

Dur acele etme 

Bizim ellere gidiyorsan 

Beni de birlikte götür 

 

Kapkara bulutların arkasından 

Bir çıkıyor bir batıyor ay 

KarĢıda Avcılar ıĢıl ıĢıl 

Firuzköy alacakaranlık mavilerde 

KiĢi duyarlı olursa 

Ġnsan duygulanır bu havalide 

 

Bir yanda Küçükçekmece Gölü 

Bir yanda Marmara Denizi 

Arada Londra asfaltı var 

Ġnsan oralara bir düĢmeye görsün 

Bu yollar uzanır 

Sılaya kadar 

Yollar geçit verir amma 

Sıla eski sıla değilki 

Anam ölmüĢ babam ölmüĢ 

BeĢ kardeĢimim dördü gurbet ellerde 

Ġnsanın yüreği nasırlaĢıyor 

Kırk günden sonra herhalde 
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Buradaki insanlarda 

Kolay kolay vefa yoktur 

Gerçek dostu bulamazsın  

BoĢuna zahmet çekip arama 

Gurbetlerde garip kalmıĢ 

Tuz basmıĢım yarama 

 

Ama burada doyasıya seyradiyorum denizi 

Mehtabı içime sindiriyorum 

Balkondan bütün gece girmiyorum içeri 

Poyrazın olduğuna Ģükrediyorum kendimce 

Bu jelatin renkli deniz bu renk cümbüĢü 

Zevklerin en görkemlisidir bence 

 

Nereye gidiyorsun aydede 

Saat gecenin dördünde 

Böyle ivedi böyle özgür 

Dur acele etme 

Bizim ellere gidiyorsan 

Beni de birlikte götür 

 

 

(Mehmet Ali ÇUBUKÇU) 
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HARġĠT ÇAYI VE BEN  

 

 

GüneĢ batmak üzereyken 

Bir yel eser dağlardan acımasız 

Alır götürür beni uçurumlara 

Ha düĢtüm ha düĢeceğim derken 

Tutunurum dalına pirlerin 

Gidiyorm izinden düĢe kalka 

Bizden önce gidenlerin 

 

Bir yol ki taĢ dolu, diken dolu 

Ayrık otu bitmez bir yol 

Ne çiçeklerin kokusu 

Ne suyun Ģırıltısı 

Ne yeĢillik ortasında mor bir leylak 

IĢık iniyor semadan 

Yarı karanlık yarı berrak 

 

Törpülüyor zaman sivri yanlarımızı 

Ellerimiz küçülüyor gecede 

Gözlerimiz büyük büyük kocaman 

Sıcaklığı yazı avuçlarımızda duyuluyor 

Yorgun akan kurĢuni suyun 

Sanki eseriyiz gecenin büyüklüğünde 

Ġçimizde ki duygunun 
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Ruhum ıslanıyor tepeden tırnağa 

Ġçim ürperiyor yalnızlıktan 

Yüreğimde bir çırpınıĢ 

Dudaklarımda hüzünlü bir Ģarkı 

HarĢit Çayı‟nın kenarındayım 

Görünmüyor suyun dibi 

Oturduğum yerde bağdaĢ kurmuĢum 

Yassı çakıl taĢları gibi 

 

Ezelden beri böyledir 

Irmaklar hep denizlere akar 

Doruklardan enginlere doğru 

Ġstesek de istemesek de  

Su bir güçtür gür ve özgür 

Erit beni yok et beni içinde 

Al denizlere götür  

 

(Mehmet Ali ÇUBUKÇU) 
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Mehmet AYDIN 

 

KELKĠTÇE 

 

Türkmen töresinde yağ çıkarılan 

Yayıklara TULUĞ derler Kelkit‟te 

ÇeĢmelere musluk diye takılan 

Lülüklere OLUĞ derler Kelkit‟te. 

 

Yaylası  var her tarafta bilinen 

Lambası var eskilerde görülen 

El, yüz yıkanılan, hemde çimilen 

TaĢ tekneye SULUĞ derler Kelkit‟te. 

 

Topacın ismine fınfırik derler 

Bir gırnap ip ile çalar dönerler 

Olmayanlar baĢlarını eğerler 

Ağlayana  DOLUĞ (tu) derler Kelkit‟te. 

 

Hızağın ismi ğayğudur bazan 

HaĢlanur hedikler gaynarken gazan 

Kel Fatma dedükçe ğabarip gızan 

Hindilere CULLUĞ derler Kelkit‟te. 

 

Soyu gider beĢ bin yıldan derine 

Türk‟ün  mührü vuruludur serine 

Bonduruk kayıĢının düğüm yerine 

Sokulana MALUĞ derler Kelkit‟te. 
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Eğrege verürler götür yay diye 

Çoban yayar inekleri may diye 

Olmayana dağıtırlar pay diye 

Ayranlara GATIĞ derler Kelkit‟te. 

 

Mehmet AYDIN der ki: YaĢmak arınan 

Oya iĢler boncuk ile pulunan 

Dudak büküp ağız ile çalınan 

Gaydelere SILIĞ derler Kelkit‟te. 
 

 

(Mehmet AYDIN) 
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Memduh GÜLTEKĠN 

 

 

 

GÜMÜġHANE 

 

Bir derede, gönüllere uzanan 

YeĢil gerdan, yakutlarla bezenen 

Elma ile ekmeğini kazanan 

Fakirlere hayal, düĢ, GümüĢhane.. 

 

Nüfusun on bini geçmedi bile, 

Dikenli tepeler layıktır güle 

Tercan ilçesinden ta Ġstanbul‟a 

Kabına sığmayıp, taĢ GümüĢhane.. 

 

Meskenler kurulsun Köse Dağı‟na, 

Bahçelerin benzer Ġrem Bağına, 

15 ġubat, bölenirsin düğüne 

Büyü, Zigana‟yı , aĢ GümüĢhane. 

 

Toprağın andırır yeĢil kınayı 

Tercih etmem Çoruh‟una Tuna‟yı 

Yola vurdun çok onbeĢlik Suna‟yı, 

Ela göz üstünde, kaĢ GümüĢhane. 
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Kekliklerin Kelkit‟inde uçarlar, 

Leyleklerin mart ayında göçerler, 

Güzellerin Hasanbey‟den geçerler, 

ġehirler içinde baĢ GümüĢhane. 

 

Çamlıca‟nın yamaçları gül dolu, 

Çamlıköy çok mahmur, Tekke uykulu, 

Pirahmet sevdalı,  Kale Bey dolu 

TutuĢan deruna kıĢ GümüĢhane.. 

 

KuĢakkayan  heybet saçar her yana 

Sordan ,  Cancan  zevk veriyor insana 

Gültekin‟im bir Ģiir yazmıĢım sana, 

Hasreti gözümde yaĢ GümüĢhane. 

 

 

(Memduh GÜLTEKĠN) 
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Muammer KURT 

 

 

 

ġĠRAN’IM 

 

Çilhoroz‟dan yolun aĢar 

Karlar erir, dereler coĢar 

Kuzun kurtla birlikte yaĢar 

Baharda cennet ġiran‟ım. 

 

Esir etse gurbet bile 

Sana özlem tatlı çile 

Sohbetin var bülbül ile 

Dile muhabbet ġiran‟ım. 

 

Sanki azgın aslan huyu 

Nerden aldın bu coĢkuyu 

Akbulak‟ın kekre suyu 

Ayrı bir servet ġiran‟ım. 

 

Ovan çimen, dağın kardır 

Cennet gibi ilkbahardır 

Derdin bilmez beyler vardır 

Beyi muhannet ġiran‟ım. 
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Dergah yaĢar,  ocak tüter 

Dağlarında kuĢlar öter 

Ayrılık mı? Ne de beter 

Yürekte hasret ġiran‟ım. 

 

Gavur dağı geçit vermez 

Fakir göçer, zengin gelmez 

Can çekiĢir ama ölmez 

YaĢama minnet ġiran‟ım 

 

Bir kez silkil doğrulursun 

Sefaletten kurtulursun 

Derde derman sen bulursun 

Birazcık gayret ġiran‟ım. 
 

 

(Muammer KURT)
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Mustafa DEMĠRKIRAN 

 

 

 

GARĠP KELKĠT’ĠM 

 

Kara bulutları çekmiĢ üstüne 

Kimse bilmez bu feleğin kastı ne 

Selam edin eĢi ile dostuna 

Mateme büründü garip Kelkit‟im 

 

Sıra sıra selvileri yitirdik 

Yitirdik de yenisini bitirdik 

YeĢilyurt‟tan Bornova‟ya götürdük 

Yolların göründü garip Kelkit‟im. 

 

Birisi ĢiĢkoydu, diğeri uzun 

Ġzmir‟i Kelkit‟i sardı bir hüzün 

YaĢlara belendi,  görmüyor gözüm 

Güllerin gömüldü garip Kelkit‟im. 

 

OnbeĢ gün önceden Ahmet Karaman 

PeĢine gittiler Yalçınla Turan 

Okunur üstüne o aziz Kur-an 

Seven mi darıldı garip Kelkit‟im. 
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Ne muratlarla çıkmıĢtık dıĢa 

Alına yazılan geliyor baĢa 

Benden selam edin bacı, kardaĢa 

Dalların kırıldı garip Kelkit‟im. 

 

Yetmez mi Mustafa‟m bu kadar çile 

Baharla yazımı kattılar çöle 

SolmamıĢ yapraklar gittiler yele 

Dizlerin yoruldu garip Kelkit‟im. 

 

(Mustafa DEMĠRKIRAN) 
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Mustafa TUĞ 

 

 

 

ġEYRAN 

 

Bakarım dört yanına, olurum hayran 

Ne güzel görünür her yanın ġeyran 

Ġçimde özlemini duyarım her an 

Ġtikat ehlinin meydanı ġeyran. 

 

Cennet-i alaya benzer bağların, 

KarĢılıklı durur yüce dağların, 

Her taraftan akar tatlı çayların, 

Ġçeni mesteder suların ġeyran. 

 

Akıyor suları, kıbleye uymuĢ, 

YemyeĢil ovası çiçekle dolmuĢ. 

Muhabbet nazarı  kemalin bulmuĢ. 

Taze bir geline benzersin ġeyran. 

 

Her baharda açar taze güllerin 

Adeta cenk eder, çağlar sellerin, 

Yiğitlerin sanki gurbet ellerin, 

Ġçimde hasretin duyarım ġeyran. 
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Yadellerde hasretin verir hayali 

Söyletir aĢıkı bülbül misali 

Alemde bulunmaz derler misali. 

Böyle bir değerde ayarın ġeyran. 

 

ġehitler vatanı,yiğitler yeri, 

Hastalara Ģifa verir yelleri, 

Saklı gönüllerde gizli eseri 

Zahiri imlaya uyarsın ġeyran 

 

Ab-ı hayat konmuĢ, sanki bağına, 

Cezbeder hayatı gençlik çağına, 

Mestani ġeyrani düĢtü ağına, 

Verir tellala da satarsın ġeyran.  

 

 

(Mustafa TUĞ) 
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Nabi BALCI 
 

 

 

AKSÖĞÜT 

 

Bilmem nasıl methedeyim Aksöğüt seni 

Suların var hiç bir suya benzemez 

Kalem, kağıt ile süsleyem seni 

Güzelliğin inan sana benzemez. 

 

Baharın geldiğin nerden bileyim 

Bürüklüden soğuk suyun içeyim 

Söğütlü pınarda bir ah çekeyim 

Muhabbetin hiç bir yere benzemez. 

 

Dostlar buluĢurlar orada sende 

Alemler baĢlayıp, kadehler elde 

Bir türkü tutturur aĢıklar dilde 

AĢıklığın hiç bir yere benzemez. 

 

Aksöğüt‟üm erim erim eririm 

Gurbet elde bir zamanlar çürürüm 

Seni eğer göremezsem ölürüm 

Yaylan vardır yaylalara benzemez. 
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Sende doğdum, inan sende ölecem 

Turnalarla selam ettim gelecem 

Ben Nabi isem sularını içeçem 

Kelkit Çayım hiç bir çaya benzemez. 

 

(Nabi BALCI) 
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KELKĠT’ĠM 

 

 

YemyeĢil beldesin ceylan misali 

Gülünü terk etmiĢ bülbül misali 

Yavrusuna ağlayan ana misali 

Duvağını takmıĢ gelin gibisin. 

 

Mayıslarda baĢlar güzel baharın 

Dostların birleĢir içer suların 

Cennet midir senin dört bir tarafın 

Boz bulanık akan bir sel gibisin. 

 

Anamsın, babamsın hem de yuvamsın 

Atalardan kalan bir yadigarsın 

Uğrunda canımı versem de azsın 

Boynunu bükmüĢsün öksüz gibisin. 

 

Beni bent eyledi bendeki  ben de 

Senden ayrılalı düĢmüĢüm derde 

BırakmıĢsın beni gurbet ellerde 

Türkülerde kalan Ģair gibisin. 

 

Kelkit Çayı‟n akar akar durulur 

Izdırabın bir gün olur sarılır 

Korkarım ki saltanatın yıkılır 

Sanki yüzün gülmez ağlar gibisin. 

 

(Nabi BALCI) 
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Niyazi GÜNER 
 

 

KELKĠT’E ÖZLEM 

 

Her yanı ovadır, bir güzel Ģehir 

Kıran‟dan seyre dur, hele Kelkit‟i 

Bağlar, altını her iki nehir, 

Türküde duyasın, görme Kelkit‟i. 

 

Destanlar söylenir, türküler yanar 

Kimi sorar, kimi bulur Kelkit‟i, 

Benim içerimde bir taĢ yanar, 

“Neredesin dostum”? özle Kelkit‟i. 

 

Bozulur bostanlar, çekilir halay, 

Hele bir göresin sen de Kelkit‟i, 

Nasıl anlatayım, bu dile kolay, 

Gönülden dile, ilim Kelkit‟i. 

 

Gorden‟inden Gülizar‟a yol gider, 

Oylum oylum düĢünesin Kelkit‟i, 

“Bu, ne biçim haldır”? görmeğe değer, 

Kepçelide yudumlarsın Kelkit‟i. 
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Destanlar yazsan da, gine az gelir, 

YaĢaya göresin, güzel Kelkit‟i 

Ayrılık sonradan nice zor gelir, 

Boynu bükük özle sen de Kelkit‟i. 

 

 

 

(Niyazi GÜNER) 
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Niyazi KARABULUT 

 

 

ANILAR 

 

Yalçın kayaların, yüce dağların 

Bir tablodur yüreğimde asılı 

HarĢit çağıl çağıl akar içimde, 

Beni benden taĢır ah! yıllar yılı. 

 

Gönül gam yurdudur kovarım gitmez 

Zigana Dağına sis çökmüĢ gibi. 

Pamuksu bulutlar gül serper geçer, 

Mağripten maĢrike atlaslar gibi. 

 

Dağlarda çiçekler hep burcu burcu, 

Anılar yeĢerir dört bir yanımda, 

Kırmızı, eflatun, mavi, turuncu, 

Deli bir rüzgar damarlarımda... 
 

 

(Niyazi KARABULUT) 
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Nurettin ÖZDEMĠR 

 

 

 

DÖNÜġ 

 

Yıllardan.. yıllardan sonra bu Ģehir 

Bu bahçeler.. bu kalp.. bu zalim gece 

Ġçimde hep aynı Ģarkı söylenir 

Ġçimde hep aynı  garip düĢünce 

Yıllardan.. yıllardan sonra bu Ģehir 

Bu bahçeler.. bu kalp, bu zalim gece 

 

Sanki çocukluğum dallarda gülen 

Ve beni çağıran  telaĢlı sesin 

Kalbime bir ıĢık gibi dökülen 

ġimdi hangi uzak dağ köyündesin 

Sanki çocukluğum dallarda gülen 

Ve beni çağıran telaĢlı sesin. 

 

Seni hangi gurbet alıp götürdü 

Hangi gurbet çaldı güzelliğini?.. 

Sen ey içimdeki en güzel türkü 

Mevsimler örüyor gelinliğini 

Seni hangi gurbet alıp götürdü 

Hangi gurbet çaldı güzelliğini 

Nasıl bir oyuna geldi bahtımız, 
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Mesafeler nasıl ayırdı bizi. 

Bu küçük Ģehirde bıraktığımız, 

DönüĢü olmayan günlerimizi. 

Nasıl bir oyuna geldi bahtımız, 

Mesafeler nasıl ayırdı bizi. 

 

Huzuru unutmuĢ eski bahçeler 

Tedirgin bir ıĢık yüzer dallarda 

BoĢanmıĢ yoluna bembeyaz seher 

Bir ölüm tufanı gibi baharda 

Huzuru unutmuĢ eski bahçeler 

Tedirgin bir ıĢık yüzer dallarda 

 

ĠĢte kapındayım,  yorgun periĢan 

ĠĢte kapındayım, vursunlar beni. 

Vursunlar sevdiğim bir kuĢ yerine 

Bir kurĢun sesiyle değiĢsin dünyam 

Bir kurĢun sesine hasret gövdemi 

Sersinler bu Ģehrin bahçelerine 

ĠĢte kapındayım vursunlar beni 

Vursunlar sevdiğim bir kuĢ yerine 

 

 
 

(Nurettin ÖZDEMĠR) 
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VATAN 

 

Vatan 

Antalya‟da bir mavi su 

Posof‟ta bir çorak tarla 

GümüĢhane‟de bir yemyeĢil bahçedir. 

 

Vatan 

Sivas Yaylasında 

Yıldız bakıĢlarıyla aydınlanan 

Ip-ıssız bir gecedir. 

 

Vatan 

Kelkit‟te bir kardeĢ mezarı 

Zonguldak‟ta bir maden iĢçisi 

Rize‟de çay toplayan bir gelin 

Ve seccadesinde namaz kılan bir ihtiyar annedir. 

 

Vatan 

Aydın tebessümüyle Aslıhan 

Ve duru bakıĢlarıyla Emine‟dir. 

 

Vatan 

Ceylanpınar‟da bir ince ceylan 

Edirne‟de bir ince minaredir. 
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Vatan 

Hudut boylarında dalgalanan 

Güzel bayrağımızda 

Hare haredir. 

 

Vatan 

Küçük ellerin avuçladığı 

Sade bir toprak parçası değil çocuğum 

Toprakla büyüyen bir kutsal  düĢüncedir. 

 

(Nurettin ÖZDEMĠR) 
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Nurettin TÜRKAN 

 

 

KELKĠT OVASI 

 

Dedim methedeyim bizim elleri 

Naz etmeye değer Kelkit Ovası 

Yaz bahar ayları açar gülleri 

Al yeĢil bürünür Kelkit Ovası. 

 

YeĢilırmak kolu Kelkit‟in çayı 

Sarar her taraftan dört bir ovayı 

Figi, mercimeği, pancar, buğdayı, 

Tarımda ileri Kelkit Ovası. 

 

Köylerini sorarsan yüzbeĢ paradır 

Kimisi zenginde kimi fukara 

Birbirine yardım bizde töredir 

Sohbet yolundadır Kelkit Ovası. 

 

Nuri çok methetme kendi elini 

Bilir terbiyeyle edep yolunu 

Bırak elindeki kırık kalemi 

AĢıklar diyarı Kelkit Ovası. 

 

(Nurettin TÜRKAN) 
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Nursel SAYGINAR 
 

 

DÖRT MEVSĠM YAġANIR GÜMÜġHANE’DE 

 

 

KıĢlarında soğuk yeller esiĢir, 

Canlı-cansız, tüm varlıklar titreĢir, 

Gözler umut ile güneĢ bekleĢir, 

Ak düğün yaĢanır GümüĢhane‟de. 

 

Baharında bağda kuĢlar dillenir, 

Bahçesinde binbir çiçek görenir, 

Akarsular çağıltıyla sellenir, 

UyanıĢ yaĢanır GümüĢhane‟de. 

 

Yazlarında GüneĢ kızgın bakıĢır, 

Yaratıklar gölgelere kaçıĢır, 

Sebze- meyve olgunluğa yarıĢır, 

Bir yarıĢ yaĢanır GümüĢhane‟de. 

 

Gözlerinde gök - Saygınar ağlaĢır, 

Bağbozumu - hasret güze yakıĢır, 

Yazın bolluğu kıĢa akıĢır, 

Bir hüzün yaĢanır GümüĢhane‟de. 

 

(Nursel SAYGINAR) 
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GÜMÜġ ĠLĠ GÜMÜġHANE’M 

 

 

HarĢit‟im durmadan akar, 

Boyunca toprağı sular, 

Elma, armut çiçek açar, 

Tohuma can veren kentim. 

 

GümüĢ ili GümüĢhane‟m, 

Tohuma can veren kentim. 

 

Dağlar yücelerden bakar, 

Koynunda madenler saklar, 

Havası çam, gürgen kokar, 

Suya sağlık salan kentim. 

 

GümüĢ ili GümüĢhanem, 

Suya sağlık salan kentim. 

 

KuĢburnuyu allandırır, 

Her yemiĢi ballandırır, 

Arıyı kanatlandırır, 

Peteğe bal katan kentim. 

 

GümüĢ ili GümüĢhanem, 

Peteğe bal katan kentim. 

Bilgi - görgü ocağıdır, 

Geleneğin bucağıdır, 

Saygınar‟ın sevdasıdır, 
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Sevdaya dem tutan kentim. 

 

GümüĢ ili GümüĢhane‟m, 

Sevdaya dem tutan kentim. 

 

(Nursel SAYGINAR) 
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Osman KAYA 

 
 

 

 

KUġAKKAYA 

 

Bir Ģiir yollasam sana, 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

Ġlimden bir haber bana, 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

 

Gök deremin hali nasıl? 

Ceryan da geldi velhasıl 

ĠĢliyor mu yolu nasıl? 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

 

YeĢerdi mi ki her yanı, 

Bir yerde üzüyor beni, 

Kırıyorlar mı ormanı? 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

 

Orman gök deremin bağı, 

Ormana mızırdır çoğu, 

Neye yarar gülsüz bağı, 

Yazar mısın KuĢakkaya? 
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Yollar kesilmiĢ, bağ olmuĢ, 

Ġleri giden çok olmuĢ, 

Yol yok, mal içerde kalmıĢ, 

Yazar mısın KuĢakkaya?                                                             

 

Yazım, belki bir akçedir, 

ġiir değil dilekçedir, 

Baksalar hali nicedir, 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

 

Osman Kaya bak derdine, 

Bir selam yolla yurduna, 

Kaldım dağların ardına, 

Yazar mısın KuĢakkaya? 

 

(Osman KAYA) 
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Rabia AKDAĞ 
 

 

 

 

 

 

YAġAMAYA DEĞERSĠN 

 

Bir GümüĢhane gecesindeyim... 

Yorgun, halsiz ve bitkin, 

UzanmıĢım bir ağacın dibine, 

Kulaklarımda, bir baykuĢun sesi, 

Israrlı ve ürpertici !.. 

Dinlemekteyim... 

 

Bir GümüĢhane  düĢündeyim... 

Viran olmuĢ bağlarından, 

Yenik düĢmüĢ ayrılıktan, 

Derdin nedir? sormazlardan, 

Kıymet bilmez vefasızlardan, 

Seni kurtarmalıyım memleketim. 

 

Bir GümüĢhane geçmiĢindeyim... 

Nice yiğitlere destanlar yazmıĢ, 

Hiç uğramazlara hep kucak açmıĢ, 

Hep unutulmuĢ ta, hiç unutmamıĢ, 

ġanlı tarihin var memleketim. 

 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 151 

 

Bir GümüĢhane mevsimindeyim... 

Sümbüller, güller açmıĢ bahçelerinde, 

Türlü meyvaların var, elman ise dillerde, 

Hastalara Ģifadır, pestilin ve, pekmezin de, 

Dertlere devasın, ilaç memleketim. 

 

Sen herĢeyinle yaĢamaya değersin, 

Varsın kimse, kadir kıymet bilmesin, 

Seni unutanlara, gönlün hiçte küsmesin, 

GümüĢlerin gümüĢüsün, yaĢamaya değersin. 

 

(Rabia AKDAĞ) 
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Raif TURAN 

 

 

 

 

 

GÜMÜġHANEM 

 

GümüĢhanem 

KuĢakkayam 

YeĢilim, 

Kulakların çınlasın, 

Geçti üstünden aylar, 

Uzun yıllar çemberi, 

Ġnan seni aradım, 

Hala unutamadım. 

 

Gökyüzünde bulutlar, 

Tomurcuk dallarında, 

Sonsuz maviliğinde, 

Hala özlemimdesin. 

 

KuĢakkaya üstünde, 

Yükselen mehtabında, 

Issız gecelerinde, 

Ġnan seni aradım. 
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Hayalin gözlerimde bir yüce, 

Özlemin sözlerinde bilmece, 

Öyle taĢtın ki sorma, 

Aktın içime doldun. 

HarĢit Çayı misali 

 

Artık senden uzakta, 

Bir hayal oldun bana. 

Gölgem kaldı yollarda, 

Oldu birer hatıra, 

Sensiz rüyalarımla. 
 

 

(Raif TURAN) 
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Ramazan AYDIN 
 

 

 

 

 

 

YAYLADERE 

 

Yayladere, Yayladere 

Selam sana Yayladere 

Aç koynunu geliyoruz 

Gözün aydın Yayladere 

 

ĠĢgalde çektin acılar 

Yük taĢırdı katırcılar 

Bitti artık o acılar 

Dillerdesin Yayladere 

 

Molla Bayram Büyük Hoca 

Ahbunlarda biter yonca 

Ahmet Hafız ,Gavut Hoca 

Rahmet olsun  Kaddem Hoca 

Alimin çok Yayladere, 

 

Bahar gelir çiçek çiçek 

Yaylamızda binbir çiçek 

Gomocon‟da et yenecek 

Bekle bizi Yayladere, 
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YeĢillendi yapraklarıın 

ġenlendi boĢ sokakların 

Yenilendi konakların 

Destan oldun Yayladere 

 

Duysun cümle alem duysun 

Derde Ģifa olur suyun 

Ortak çayır, stadyumun 

Bir tanesin yayladere 

 

Koyun otlar Zevürdön‟de 

Tulum çalar düğünlerde 

Güzel günler var önünde 

Üzülme sen Yayladere 

 

Düğünlerde toplaĢırlar 

Cenazede ağlaĢırlar 

Birbiri ile kaynaĢırlar 

Örnek köydür Yayladere 

 

Yazdı bunları Ramazan 

Sözlerinde var mı yalan 

Davalıdır Karakaban 

Zafer senin Yayladere 

 

 

( Ramazan AYDIN ) 
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S.Faik SUNGURLU 

 

 

GÜMÜġHANE 

 

Hangi bir bakımdan övüp anayım 

Sayılmaz kaynağın gür GümüĢhane 

Sayfalara sığmaz bir bir yazayım 

Yurt, yurttaĢ içinde sır GümüĢhane. 

 

Heybetle yükselen sıralı dağlar 

GüneĢten kuledir yalçın kayalar 

Vadiler yamaçlar yeĢil yaylalar 

Cevher haznesidir bir GümüĢhane. 

 

Maden yuvasıdır kimya kaynağı 

BeĢ il on ilçenin yazlık yaylağı 

Ne nefistir yağı balı kaymağı 

Bitkisi toprağı dür GümüĢhane. 

 

Çevre yanı çam çiçeği bürümüĢ 

Yurt yuvası bağ bahçeye gömülmüĢ 

Elması ün salmıĢ armudu dürmüĢ 

Pek yanlıĢ tanınmıĢ kır GümüĢhane 

 

(S. Faik SUNGURLU) 
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YAVAġ YAVAġ 

 

YırtmıĢ ak ihramı yeĢil bürünür 

Yol verir dağ tepe bel yavaĢ yavaĢ 

Çoban kaval çalar kırda gezinir 

Sürüde baĢladı döl yavaĢ yavaĢ 

 

Uzun uykusunu attı ağaçlar 

Deprendi böcekler içler araçlar 

Çağlayana dönmüĢ bütün yamaçlar 

ġahlanır dereler sel yavaĢ yavaĢ 

 

SıyırmıĢ duvağın yer yer çevreler 

AçmıĢ nevruzunu güller çehreler 

MenekĢe aĢk saçar gül mani söyler 

Ses verir sazında tel yavaĢ yavaĢ 

 

Düğümlenen sular sızar fıĢkırır 

Bülbül gülü için ağlar hıçkırır 

Kuzular meleĢir taylar pıskırır 

Cennete benziyor il yavaĢ yavaĢ 

 

Sungur ne yaparsın yazı baharı 

Gömdün serhatlere tatlı çağı 

Çoban kuĢlarıyla açan sabahı 

Sildi mi defterden sel yavaĢ yavaĢ 

 

(S. Faik SUNGURLU) 
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ġUBAT 

 

Desteledin apansız yakamı, 

Elde silah dizde derman yok Ģubat, 

Adım adım, adımlarsın arkamı, 

Evde odun, damda saman yok Ģubat. 

 

Katmerlendi kat kat dağların yükü, 

Açılmaz sümbülü donmuĢtur kökü, 

Zengine giydirdin gocuğu, kürkü, 

Fakıre gömleğin, çıran yok Ģubat. 

 

Ġnsafı kaldırdın kıyarsın cana, 

Bürünsem fayda yok mitil yorgana, 

Aylığı yatırdık bir top ketene, 

Açtığın yaraya derman yok Ģubat. 

 

Atalar demiĢse ismine deli, 

Yerinde bir isim, huyundan belli, 

Bir yığın pamuğa çevirdin ili, 

Eser savurursun, Ģakan yok Ģubat. 

 

Zigana kapandı, Kop geçit vermez, 

Bekleriz yolları tel,  mektup gelmez, 

Bilmem neden bu yıl hiç yüzün gülmez, 

SUNGUR‟a sen gibi düĢman yok Ģubat. 

 

(S. Faik SUNGURLU) 

 
 

 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 159 

BAĞLARBAġI GÜZELĠ 

 

Araya araya buldum izini, 

Bahçeler içinde güzelim gördüm yüzünü, 

Yalvara yakara aldım sözünü, 

Sürmeli gözlü BağlarbaĢı güzeli,  yandırdı beni, 

Bu Ģirin sözlü, yanakları gamzeli, kandırdı beni. 

 

HarĢit Çayı coĢkun akar çağıldar, 

Bahçesinde güller açmıĢ güzelim bülbül Ģakırdar, 

Beyaz gerdan billurlaĢmıĢ parıldar, 

Sürmeli gözlü BağlarbaĢı güzeli,  yandırdı beni, 

Bir Ģirin sözlü, yanakları gamzeli, kandırdı beni. 

 

BağlarbaĢı bahçelerin örneği, 

Canca Kalesinde güzelim kurduk derneği, 

Bindallıdan gelinliğin gömleği, 

Sürmeli gözlü BağlarbaĢı güzeli,  yandırdı beni, 

Bir Ģirin sözlü, yanakları gamzeli, kandırdı beni. 

 

(S. Faik SUNGURLU) 
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GÜZELLER 

 

Gül altında, gergef iĢler güzeller, 

Elde biçer, diker, iĢler, bezerler, 

Ġğne ile sarma sarar sevdiğim, 

Önüne türlü yemiĢler dizerler. 

 

Haydi haydi bahçelerin çiçeği, 

Bir tanesin GümüĢhane meleği, 

 

Al yanaklar gül gül olmuĢ, açılmıĢ, 

Gönül çeker, ak gerdandan emmeği, 

Sırma saçlar tel tel olmuĢ dağılmıĢ, 

Dize değer örüklerin eteği. 

 

Al elmanın, yeĢil burcu güzeller, 

GiyinmiĢler, al turuncu gezerler, 

Çuha cepkenin altından, sevdiğim, 

Sarkıyor çevrenin ucu, gezerler. 

 

Haydi haydi bahçelerin çiçeği, 

Bir tanesin, GümüĢhane meleği, 

 

Al yanaklar, gül gül olmuĢ açılmıĢ, 

Gönül çeker, ak gerdandan emmeği, 

Sırma saçlar tel tel olmuĢ dağılmıĢ, 

Dize değer, örüklerin eteği. 
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Al elmanın yeĢil dalı güzeller 

Gölge vermiĢ, yaprakları bezerler, 

SalıvermiĢ saçakları, gezerler. 

 

Haydi haydi, bahçelerin çiçeği, 

Bir tanesin, GümüĢhane meleği, 

 

Al yanaklar, gül gül olmuĢ açılmıĢ, 

Gönül çeker, ak gerdandan emmeği, 

Sırma saçlar, tel tel olmuĢ dağılmıĢ, 

Dize değer, örüklerin eteği. 
 

(S. Faik SUNGURLU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 162 

 

 

 

HARġĠT ÇAYI 

 

HarĢit Çayı, HarĢit Çayı, 

Çağlar dolayı dolayı, 

Yamacında güller açmıĢ, 

Bülbül öter HarĢit Çayı. 

 

Bir bahar gibi coĢarak, 

YeĢil yayladan aĢarak, 

Engin vadide taĢarak, 

Çağlar gider HarĢit Çayı. 

 

Selam atarak dağlar da, 

NeĢ‟e saçıyor bağlar da, 

Hastalara hem sağlara, 

Hayat  verir HarĢit Çayı. 

 

 

(S. Faik SUNGURLU) 

 
 



GÜMÜġHANE ġĠĠRLERĠ ANTOLOJĠSĠ 163 

Salih BĠLGĠN 
 

KELKĠTLĠM 

Çimen, dağlarından doğar 

Ġner düz ovayı bağlar 

Her diyarda gönül eyler 

Akar gider Kelkit Çayı. 

 

Çaylar yıkar bahçe bağı 

Etrafında taĢı dağı, 

Bazen olur azgın çağı 

Yakar gider Kelkit Çayı. 

 

Bazen iki aĢık olur 

Soframıza kaĢık olur 

Ninnimize beĢik olur 

Söyler gider HarĢit Çayı. 

 

Ġner Kelkit Ovası‟na 

Selam söyler yaylasına 

Rahmet olur yaz sıcağına 

Bakar gider Kelkit Çayı. 

 

Bazen olur okur yazar 

Bazen gurbet elde gezer 

Elde kalem çizgi çizer 

Yazar gider Kelkit Çayı. 

 

(Salih BĠLGĠN) 
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Salih GÖMLEKSĠZ 
 

 

HARġĠT ÇAYI 

 

Her sene canlar alırsın 

Sevenleri ayırırsın 

Göz yaĢımı akıtırsın 

HarĢit Çayı HarĢit Çayı 

 

Derin derin göllerin var 

Bilinmeyen yönlerin var 

Senin için sözlerim var 

HarĢit Çayı HarĢit Çayı 

 

Sevenleri ayırırsın 

Kenarına savurursun 

Göz yaĢımı akıtırsın 

HarĢit Çayı HarĢit Çayı. 

 

( Salih GÖMLEKSĠZ ) 
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Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU 
 

 

MEVLÜT AĞA 

 

Hey Koca Kömürcüoğlu 

Hey Mevlüt Ağa 

Yorgan döĢek yatıyordu 

 

Yürüyünce titredi yer 

Durunca dururdu dağ taĢ 

 

ÇökmüĢtü o koca gövde 

Atılıp kalmıĢtı artık 

Odalardan birine 

 

Günlerden bir gün ikindi 

Yerinden kalktı silkindi 

Kükredi birden Mevlüt‟A 

 

Gelin buraya ey ahali 

Bu ev benim değil mi? 

Senin dediler baba 

Satın getirin bana bir sigara. 

 

(Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU) 
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GÜMÜġHANE AĞITI       

 

 

GümüĢhane Dağlarında kara yazımız 

Yok oğul yok ekmeğimiz tuzumuz 

Ninni bebek ninni yavrum  

Ninni oy 

  

GümüĢhane Dağlarında meler kuzumuz 

Derindir yaramız dinmez sızımız 

Ninni bebek ninni yavrum 

Ninni oy 

 

GümüĢhane Dağlarında çalar sazımız 

Gurbet ele düĢmüĢ oğul kızımız 

Ninni bebek ninni yavrum 

Ninni oy 

 

GümüĢhane Dağlarından HarĢit beslenir 

Akar sular yüreğimde beslenir 

Ninni bebek ninni yavrum 

Ninni oy 

 

GümüĢhane Dağları benim dağlarım 

Bin yıl ayrı düĢsem kopmaz bağlarım 

Ninni bebek ninni yavrum 

Ninni oy 

 

GümüĢhane Dağlarında bir yaban gülü 
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Bir kor olmuĢ yüreğime gömülü 

Ninni bebek ninni yavrum 

Ninni oy 

 

(Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU) 
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MEMLEKETĠM 

 

 

 

 

Su olur, akarım sana doğru, 

GüneĢ olur, doğarım üstüne. 

Bir ateĢ düĢer de gönlüme 

Seni andıkça GümüĢhane. 

 

Nerde gönül verdiğim dağlar, 

Nerde o elma bahçeleri, 

Gelin olmuĢtur baharın koynunda, 

GümüĢhane‟m bir demet çiçek Ģimdi. 

 

(Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU) 
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GÜMÜġHANE’DE 

 

Ey gönül verdiğim dağlar 

Çocukluğumun o hayal bahçeleri 

DüĢlerde gülerdiniz yıllardan beri 

 

Gelip suyunu içtim doyasıya 

Gündüz güneĢlerinde piĢtim 

Yollarında gezindim geceleri 

 

Benim garip ve yoksul memleketim 

Nerde Ģimdi 

Sende yaĢanan o tat 

 

SönmüĢ bahçelerin o altın neĢesi 

Ağlamaklı akıyor her dere 

Hoyrat bir el değmiĢ sanki güzelliklere 

 

 

(Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU) 
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Selahattin DÖNER 

 

 

 

ġEN GÜMÜġHANE 

 

ġirin olur bahçeleri yazların, 

Meyveleri tür tür çalar sazların, 

Hasat eder ceylan gözlü kızların, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 

 

Seherinde bülbüllerin ötüĢür, 

Mehtabında aĢıkların buluĢur, 

Bir gecede katmer güller oluĢur, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 

 

Dede Korkut sende otağın kurdu, 

Evliya Çelebi hatırın sordu, 

Serdarlı erlerin kahraman yurdu, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 

 

Hırçın HarĢit süze süze akarsın, 

ġahlananda ne canları yakarsın, 

Ġlkbaharda nergis, nevruz kokarsın, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 
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Doğruluk dürüstlük sende yön bulur, 

HoĢgörü insanlık sende sır olur, 

Kahramanlık sende kaynağın bulur, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 

 

Fidan diksen bir gün sonra bağ olur, 

Gurbet diye gelenlere yurt olur, 

Gözü yaĢlı ayrılanlar çok olur, 

Sana hayran oldum Ģen GümüĢhane. 
 

 

(Selahattin DÖNER) 
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Sinan AKINCI 

 

 

 

 

15 ġUBAT 1918 

 

Üç kıtaya hükmeden Mehmetçik yorulmuĢtu 

Dost görülen eller‟ce arkadan vurulmuĢtu. 

Bir yandan imkansızlık, bir yandan hastalıklar 

Eriyerek bitiyor koca koca ordular 

Yedi düvele karĢı cephelerde savaĢtı 

Ayağına potin yok, karnı oldukça açtı 

Ölümden korkusu yok vatan sağ olsun yeter 

DüĢman yurda girerse budur ölümden beter. 

Koca aslan yorulmuĢ olmuĢtu hasta adam 

Moskof fırsat bilerek alıyordu intikam. 

YetmiĢ yıl evvel idi Moskof çıktı in‟inden. 

DüĢman yurda giriyor Ģanlı Kars kalesinden 

Yakıp yıkıp geliyor Türk‟ ün öz yuvasını 

GerçekleĢtirmek için çarlığın hülyasını. 

DüĢman oldukça kavi durmadan Ģahlanıyor 

Hür doğmuĢ, hür yaĢamıĢ Türklük parçalanıyor. 

Zannettiler Türk yurdu hep onlara kalacak 

Unuttular bu toprak Rus‟a mezar olacak. 

Türk ölür, öldürülür ama esir yaĢamaz. 

Milletim var oldukça bu vatan alınamaz. 
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Asker doğmuĢtur halkım hep asker kalacaktır. 

Bu yurda yan bakanın mezarın kazacaktır. 

Genç, ihtiyar demeyip öldürüyordu barbar 

Ya istiklal, Ya ölüm! Halkım vermiĢti karar 

Ne hanumanlar söndü, nice gençler can verdi. 

Bu zulüm karĢısında halkım birden kükredi 

DiĢiyle, tırnağıyla düĢmana hücum etti 

Kükreyince milletim düĢman defolup gitti. 

GümüĢhaneli mertttir, vatanına bağlıdır 

Moskof mezaliminden sineleri dağlıdır 

Bu harplerde öldüler, dedemle kardeĢleri 

Dul kalmıĢtı ninemle, ninemin eltileri. 

Vatan sağolsun, deyip asla üzülmediler. 

Namus için ölmüĢtü kocaları; bildiler. 

Moskofa karĢı kinim, miras bana dedemden 

Dedemin destanını dinlerdim hep ninemden 

Bu kin bende oldukça giremezler yurduma 

Moskofa karĢı kinim mirasımdır oğluma 

Mehmetçikten armağan 15 ġubat bizlere 

Kutlu olsun bu bayram ey milletim sizlere. 

15 ġubat bin dokuzyüz on sekiz, 

ĠĢgalden kurtulmuĢtur Ģirin GümüĢhanemiz. 

Kıyamet kopana dek sürsün bu bayramımız 

Helal olsun bu yurda al bayrakta kanımız. 

Kanımızdan renk alsın albayrak hiç solmasın 

Ey gençler;  sahip olun yurt düĢmana kalmasın 

Ġlim ile tarih ile durmadan yükseliniz 

DüĢmanlara kanarak sakın bölünmeyiniz. 

Ey bu günün gençleri, yarının büyükleri! 

Kulak verin dinleyin Akif‟ten bu sözleri; 

“ Tefrika girmeden bir Millete, düĢman giremez. 
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Yürekler toplu vurdukça onu top sindiremez.” 

Yürekler toplu vursun düĢmanların kahrolsun. 

Ey Ģerefli milletim seni ALLAH  KORUSUN. 

 

(Sinan AKINCI) 
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Süleyman AYDIN 
 

 

 

ÇAMLICA 

 

Çamlıca tepesi 

Açan güller, 

Güller arasında sen, 

Unutulmaz hatıralarla dolu gün; 

Sevgiler, sevgiler, sevgiler, 

Ve senin topladığın güller. 

 

 

(Süleyman YDIN) 
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ġahin KUTLUĞ 

 

BĠR ĠLĠMĠZ VAR 

 

Bir ilimiz var uzakta; 

Sıra sıra dağların 

HıĢmına uğramıĢ, 

Ve kendine hayat hakkı aramıĢ, 

Ġpincecik bir dere kenarında. 

 

Bir ilimiz var uzakta; 

GümüĢten damarları kurumuĢ, 

Güzelim meyvaları çürümüĢ, 

Hevenk hevenk dallarında. 

 

Bir ilimiz var uzakta; 

Çocukları umutsuz mu umutsuz, 

Nasıl olmaz yarınından kaygısız, 

DüĢeceği gurbet yollarında. 

 

Bir ilimiz var uzakta; 

UnutulmuĢluğunda ötesinde, 

Ve onun özlemini duyarız, 

Tüm ezgilerin bestelerinde. 
 

 

(ġahin KUTLUĞ)
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ġefik ÖZTÜRK 
 

 

 

GÜMÜġHANE’YE GĠDELĠM 

 

Güzelim gel bizim ele gidelim 

Nisan yağmurunda bahar gelince 

Gönül sırlarını hep bir edelim 

KuĢburnu dalları çiçeklenince. 

 

AĢalım Vauk‟tan, Ziganalar‟dan 

Ġnelim vadiye, yüce dağlardan 

Nefesi alalım Ģen havalardan 

Ta ki behçemizde bülbül ötünce. 

 

AĢık ruhlarını büyüleyen yerden 

Bağlar arasında Büyükdere‟den 

Geçelim, laleli, güllü tepeden 

Varalım sılaya, Ģafak sökünce. 
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Yıldızlar batmadan gezelim kol kol 

Türküler yakalım tenhada bol bol 

Örükler açılsın, sayılsın tel tel 

Alnına sevdalı eller değince. 

 

Unutalım ömrün geçen çağını 

Canlardan örelim aĢkın bağını 

Gönül denizinin sevgi ağını 

Ġçimde bulayım bir göz eğince. 

 

(ġefik ÖZTÜRK) 
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BU KENTTE 

 

Buzludur  bu kentin akĢamları 

AyıĢığının duruluğuna kanmayın 

Derelerin üĢümesi üĢümektendir 

Çiçekleri ay beyazıdır nisanın 

 

Bu kentin sabahları 

Sığırcık ötüĢlüdür 

YeĢilden pembeden uzak 

Damlalarda Ģafak güvercin gülüĢlüdür 

Bu kentin mevsimleri içiçe girmiĢ 

Oynak... 

 

Ġnsanları tutsaktır yoksulluğa 

Topraklar yılgın 

PeriĢan göklerin altı 

Bu kentte 

 

Ruh ezgisinde bilinmeyenin 

Sevenler sevgilerde erimiĢ 

Bir insanca var olma 

Toprak toprak ölünce. 

 

(ġefik ÖZTÜRK) 
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TEZEK DUMANLARI 

 

Acımsı yaĢamlar ocak ocak 

Ova rüzgarında yitmiĢlik 

Acıyı anlamadan 

YitmiĢliği bilmeden yıllar yılı, 

Sahipsizce... 

Bir buluttur yayılır ufuklara 

Ġlkel mutluluklar bacasından 

Ezgi yüklü 

Salt maviliklere doğru 

Var olma tutsaklığında 

Toprak evler tandır kokulu, 

Ak aydınlıktan habersiz 

Ova, bozkır içinde çaresiz 

Yoksulluk nefesleri karıĢık birbirine 

Bu devirden öte, tabiattan yana 

Tezek dumanları mevsim mevsim 

Tüm umutların bağlısı 

Bizim köyün insanları 

Tezek dumanlarının sevdalısı. 
 

 

(ġefik ÖZTÜRK) 
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ġerif ÖNER 

 

 

GÜMÜġHANEM 

 

Dağları küheylan, otağım benim, 

Yaylası sevdam, yatağım benim, 

TaĢı, toprağı vatanım benim, 

Vadisi zümrüt, GümüĢhane‟m. 

 

Mehtabın doğar KuĢakkaya‟dan, 

Çok daha azizsin, anne babadan, 

Amcamın otağı, viran Daldaban, 

Vadisi yeĢil GümüĢhane‟m. 

 

Armudun sulu, olmaz kırmızı, 

Kızların ne güzel, Ģafak yıldızı, 

Civanmerttir, tümü oğulu, kızı 

Vadisi yeĢil GümüĢhane‟m. 

 

(ġerif ÖNER) 
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ġĠNASĠ ÖZDENOĞLU 

 
 

 

 

SÜRME ARABACI 

 

Sürme arabacı , sürme! 

BaĢım dönüyor Ģehre yaklaĢtıkça 

Olup bitenleri görmemek için 

Kapanıyor gözlerim... 

 

Sürme arabacı, sürme! 

Anamı gençliğinin altın arabasında 

Babamı erkekliğin ürkmez küheylanında 

Bırakıp ayrılmıĢtım bu dağ kasabasında... 

 

Bilmem kaç yıl oldu ben dönmeyeli? 

Besbelli zamanın kahreden eli 

GeçmiĢtir bir ölüm rüzgarı gibi 

Evimin kafesli penceresinden... 

 

Anam, belki tatlı candan bezmiĢtir 

Cennet deyip kanadını süzmüĢtür 

Belki anılarının acı poyrazındadır 

Belki seccadesinde yatsı namazındadır... 
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Sürme arabacı, sürme! 

Babam ava gidemez olmuĢtur 

Genç çoban sürüyü güdemez olmuĢtur 

Bana kurt masalı anlatan değirmenci 

YeĢil bir tümsek olmuĢtur belki... 

 

Sürme arabacı, sürme! 

Dönüp bulmamak korkusudur karartan gözümü 

Tanıdık bir çehreye rastlamamak yollarda 

Sokakları boĢ, çeĢmesi kurumuĢ 

Saatı durmuĢ bulmak korkusu 

Bırak, çalsın tekerlekler yolların sazında 

Bize yeni bir gurbet türküsü... 

 

Sürme arabacı,  sürme! 

YaklaĢtıkça Ģehrin varoĢlarına  

Kuduruyor içimdeki deniz 

Razıyım hasretin acısına 

Görmek istemiyorum, bilmek istemiyorum 

 

Sürme arabacı, sürme!   

 

 

(ġinasi ÖZDENOĞLU)
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ġükrü TÜRKMEN 

 

 

 

 

ġĠRAN’IM 

 

ġiran dediğin bir ufak kasaba 

BaĢında yatıyor Karacababa. 

Çok severiz geleni gideni,  deriz merhaba, 

Adeti töresi budur ġiran‟ım. 

 

ġeyh-i ġiran‟i pirlerin baĢı 

Altındır ġiran‟ın toprağı taĢı 

Halk gittikçe akıyor gözümün yaĢı 

Dön de geri gel gör benim ġiran‟ım. 

 

LimniĢin baĢında yatar evliya 

Benden selam söyle Ulu Mevlaya 

Haber verin burdan giden köylüye 

Gelsin görsün benim ġiran‟ım. 

 

GiriĢinde vardır kümbeti 

Hepimiz de Muhammed‟in ümmeti 

YaĢlısında gencinde vardır Peygamber‟in sünneti. 

OlmuĢ evliyalar diyarı benim güzel ġiran‟ım. 
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Yaz gelince gitmez çayır çimeni 

En seyrangah yeri Haçeleni. 

Bağrımıza basarız gidip geleni 

Gelip de gitmek istemiyor senden güzel ġiran‟ım. 

Yazdım Ģiirimi verdim GümüĢhane iline 

Dağıtılsın birer birer halkın eline 

Dertli dertli vurdum sazın teline 

ġiran Ģimdi benzemiĢ taze süslü geline 

 

Dertli ġükrü‟nün elinde bir kırık sazdı 

Derleyip toplayıp bunları yazdı 

Kendi eliyle  mezarını kazdı, 

Hasret kaldım sana, gidiyorum benim güzel ġiran‟ım. 

 

(ġükrü TÜRKMEN) 
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Tacettin ġĠMġEK 
 

HARġĠT’TE KALAN ÇOCUK 

 

Hani o Altınpınar‟ın uysal çocuğu 

O  yayla gülüĢlü çocuk nerde? 

 

Dağ türküleri yüklü heybesinde 

ġehir armağanları 

Zamane ezgileri 

Bahar kıvamında ceylan yüreği 

Nerdedir Ģimdi? 

 

HarĢit olurum bazen 

Ve sularına değer 

O eski gülüĢlerim 

Köpüklerimde ciğer-pare vatan 

 

O çoçuğun yarısı sendedir hala 

Öbür yarısıdır içimde kalan 

Yorgun dalgalara güven olmaz 

Kafi yıllar yılı beklediğimiz 

HarĢit! 

Ey gönül aynası HarĢit 

Sendeki yarım çocuğu getirsen 

Bu hırçın deniz, çocuklaĢır biraz. 
 

 

(Tacettin ġĠMġEK)
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TURAN TUĞLU 
 

 

 

KELKĠT AKġAMLARI VE SEN 

 
Bak yine akĢam oldu 

Çok değiĢik diğer akĢamlardan 

Garip mi garip 

Hazin mi hazin 

Bir ıĢık süzülüyor dallardan 

Seni bir sel gibi zamanın akıĢı içinde görüyor 

Bu garip ıĢık altında düĢünüyorum 

Karlı dağların ardında 

Karlı dağlara baka baka 

Ġçleri buz bağlamıĢ 

Soğuk insanların yurdunda düĢünüyorum 

Buram buram tütüyor gözlerimde özlemin 

Sonra yine 

Cama vuran damlacıklar oyalıyor beni 

Bir hoĢ akıĢları var camlardan 

Dinmeden yorulmadan 

Ġki damla orta yerde birleĢiyor 

Sevinçle kayıyor bir yataktan 

Uğursuz bir el çıkıyor karĢılarına 

Bölüyor onları ikiye 

Ayrılıyor yolları 

Ayrı ayrı eğilimler içinde 

Kaybolup gidiyorlar 
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Bak yine akĢam oldu 

IĢıklar çekiliyor odamdan 

Gölgeler yerleĢiyor pencereme 

Sitem yüklü, dert yüklü gölgeler 

Bir kasvet gibi çöküyor üzerime 

Çepeçevre düĢünceler 

Duracak  apansız sanki yüreğim 

Çözülmez bir düğüm oldu geceler 

Teselli edemiyor beni hiç bir Ģey 

Gereği kalmıyor yağmurun, kar‟ın 

Bir kabus içinde bitiyor gece 

Sonu da geliyor hatıraların 

Sana dönüyorum son bir umutla 

Sana dönüyorum yine çaresiz: 

 

“ Sen  ömrümce beklediğim huzursun 

   Sen dünyamı aydınlatan bir nursun 

   Bende öylesine yaşıyorsun ki 

   Her zerremde bile sen bulunursun”   

 

(Turan TUĞLU) 
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AY AYDINLIK BĠR GECEDE DUA 

 

Bir ay doğmuĢ tepelerin ardından 

Kocaman bir ay doğmuĢ 

IĢıl ıĢıl değirmen yolu 

Çayırlar,  kumluk 

Alçacık köy evleri ıĢıl ıĢıl 

BaĢak çekmiĢ buğday tarlalarına bir ay doğmuĢ 

Bodur ağaçlara, kıraç yamaçlara 

Uçsuz bucaksız vadilere 

Tüm güzellikleriyle bir ay doğmuĢ 

Ay aydınlık bir gece 

ĠĢçiler yorgun 

Kurbağalar suskun 

ġantiyenin gece bekçisi bile uykuda 

Bir garip uyanık yalnız 

Kendini yoksun ulusunun mutluluğuna adamıĢ bir 

gariple 

Buğday tarlaları söğüt ağaçları 

Pul pul balıklar 

Ve değirmenci Dayı uyanık yalnız 

“ Zulmetle ziyanın” 

“ Sesle sükutun anlaĢtığı” 

Yaratanla yaratığın baĢbaĢa kaldığı bu dem 

Uykunun ne gereği var ki... 

Bir ay doğmuĢ pırıl pırıl 

Ay aydınlık her taraf 

Bir doğa yükseliyor yedi kat gökyüzüne 

Buğu, buğu ıĢıl ıĢıl bir dua 

Tabiat ana memnun  

Balıklar baĢak çekmiĢ buğday tarlaları memnun 
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Değirmenci Dayı, garip kiĢi memnun 

Uyanıklar sevinç içinde kısacası 

Uyanıklar mutlu 

ĠĢçiler yorgun yalnız 

Kurbağalar suskun 

ġantiyenin gece bekçisi uykuda 

 

 

(Turan TUĞLU)
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Ufuk ÖZDEMĠR 

 

ġĠRAN’IM 

 

Ziyaretin baĢından güneĢ doğunca 

MeleĢir koyunun, kuzun, ġiran‟ım 

Baharda menevĢen , gülün açınca 

Bezenir hem dağın, taĢın ġiran‟ım 

 

Bir gümüĢ dere beline kemer, 

Yedi evliyan seni himaye eder, 

Suyun zemzem, içenin illeti gider, 

Dağların yemyeĢil, cennet ġiran‟ım. 

 

Tomarayla çağlar füsunkar sesin, 

Gönlüne girersin gören herkesin, 

Elma bahçelerinde dostlar gezinsin, 

Yare dost kucağın, ağyare mihman ġiran‟ım, 

 

Yazın baĢak, güzün gazel görünce, 

Palandöken‟lere ilk kar düĢünce 

Ġran‟dan sevdiğim selam edince 

Yadıma düĢersin Ģirin ġiran‟ım. 

 

(Ufuk ÖDEMĠR) 
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V.Mahir KOCATÜRK 

 

 

 

YURDUM 

 

Güzel yurdum dağlarını 

Uzaktan göresim gelir 

Keskin esen yellerine 

BaĢımı veresim gelir. 

 

Gözümde tüter damların 

Sakız kokulu çamların 

Türkü söyler akĢamların 

Bana kendi sesim gelir. 

 

Ak ördekli göllerinde 

Mavi bakıĢlarım vardır 

Buğulu pembe yazların 

Dumanlı kıĢların vardır. 

 

HoĢtur dağının eteği 

Yamaçlarının  çiçeği 

Gece ayın gezindiği 

Altın yokuĢların vardır. 
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Su içtim kaynaklarından 

Gölgelerinde uyudum 

KuĢlarının söylediği 

ġen türkülerle büyüdüm. 

 

Ninniyle salladın beni 

ġefkatle kolladın beni 

Sevginle bağladın beni 

Yurdum, yurdum, güzel yurdum. 

 

(Vasfi Mahir KOCATÜRK) 
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Vedat ERTÜRK 
 

 

TORUL’DA 

 

Yine HarĢit coĢtu, bizim Torul‟da 

Çağlayarak akıp gider yatağında 

GüneĢ ıĢınlarının vurduğu anda 

Ne görünüm alır sultan yatağında 

 

Zerdalisi, viĢnesi, Ģeftalisi 

Eklendi kuĢburnu vitamini 

YetiĢen yetiĢene dolu verimi 

Allı kirazlar bizim Torul‟da 

 

Pınarından akan soğuk sudan 

Kuru peksimetle, taze ayrandan 

Mis kokulu çam havasından 

Yayladan zevk almak var Torul‟da 

 

Karadeniz‟in sıralı dağlarından 

Ziganasına kardeĢ olur Sarıç‟ından 

Görmeden gitmeyin buzullarından 

Dört mevsim yaĢanır bizim Torul‟da 
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Sığır güttüm sarp kayalığında 

Kulaç attım nazlı HarĢit‟inden 

Para kazandım selvi dutlarında 

Ne ararsan var  bizim Torul‟da. 

 

 

(Vedat ERTÜRK)
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Yakup Hilmi GĠRESUNLU 
 

 

 

 

 

TORUL VADĠDĠR 

 

Gün doğarken eteklerinden, çekilir apansızın 

HarĢit Çayı selama durur. 

Pırıl pırıl geceye, gelin gider umutlar 

Günün doğduğu olur iki kez.  

Göz kırparcasına tepelerden 

Sonra bülbül feryadında öyküsü Torul‟un 

Dağlara yas, pus bir sessizlik girer 

Gün korkutur gözlerini  insanlarının 

Dilim dilim ayrılık doğrar yüreklerini 

Ve yazın güneĢini yansırken yüce kayalardan 

Bir avuç toprakta, arar bir Ģeyler bebelerini. 

Güz dallarında bir kaç elma 

Çocuklar koĢuyor köĢe baĢlarında 

Çıplak ayaklı, kimi öksüz, kimi yetim 

Karanfil kokar geceleri 

Doğacak günden habersiz 

Yine on beĢinde delikanlım 

Sıla türküleri yakar, gurbet gecelerinden 

AĢk dolu, sevda dolu 

Derken ilk karı yüklenir tepeler 

Umutla yol gözler analar, genç gelinler 
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Her otobüs bir umut yüklüdür 

Bir geleni vardır sılanın  

Bir kaç günlük misafir 

Ve sabahlar ayrılık kokar 

Kara yazma örtünür, genç gelinler 

Dudaklarında ayrılık 

Yüreklerinde ezgi 

Torul vadidir,  çilesi gurbet 

Gidenler dönecek sabret ha sabret 

Oysa onlarında dünyası vardır 

BaĢkalarının yaĢadığı 

Umutları vardır, yanık baĢında ekmekleri 

Ellerin yağ sürüp yediği 

Ormanları vardır 

Uzak köy baĢlarında 

Kendi insanına ırak bırakılmıĢ ve  

AnlayıĢı vardır Torul‟un 

Sahipsizlik ekine vurmuĢ yüreğini 

Yakın ekmeğine 

Irak yurt köĢelerinde, eĢ arayarak 

Elle açılır kapılar 

Torul bir Vadidir çilesi gurbet 

Torullu‟mun sesi duyulmaz elbet. 

 

(Yakup Hilmi GĠRESUNLU) 
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YUNUS AYDIN (Nasuhbeyoğlu) 

 

 

 

 

 

 

 

KELKĠT’E HASRET 

 

Gönül seni göndereyim Kelkit‟e 

Harmanlarda biraz gezde gel gönül 

Geç olursa söyle dursun vakite 

Kederi neĢeyi sez de gel gönül 

 

Uğrayıp bir dolaĢ bükü, gıranı 

Sor soruĢtur akrabayı yaranı 

Tek tek görüĢ hatırımı soranı 

Unutma deftere yaz da gel gönül 

 

Pazara uğra da çökelik ara 

Sakın peĢküdana verme ha para 

Gatıklı çorba yap bir iĢe yara 

Gurutu kersende ez de gel gönül 

 

KıĢ uzun sürmiye Allah verede 

Çimi basıp baluh tutsan derede 

AraĢtır bak derin yeri nerede 

Benim yerime de yüz de gel gönül 
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Yeni yol da eski gibi dar mıdır? 

Büyüğün önünden geçmek ar mıdır? 

Tikenlide, Komda kömür var mıdır? 

Bir iki kazmayla kaz da gel gönül 

 

AkĢam kartol gavur bolca biberli 

Üstüne bir kahve orta Ģekerli 

BaĢına kırlent al Ģakağın terli 

Cecimin üstüne sız da gel gönül 

 

Bir tulum peynir al her yanı gıllı 

Gugul ört baĢına yanı fırfırlı 

Gençler yine oynuyorsa cıngıllı 

Cıvızla oyunu boz da gel gönül 

 

Bir gıyılı ziron bağlat bilene 

SirpoĢ sirpoĢ dağıt gelip gidene 

Helva çekip saçı gibi edene 

Söyle nazar değer kız da gel gönül 

 

Mutlaka fırına bir kuzu gönder 

Üstüne yoğurt sür yanını dönder 

Gulağın çınlarsa bir selam gönder 

Bahar gez eğlen de güz de gel gönül. 

 

(Yakup Aydın NASUHBEYOĞLU) 
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Yüksel ÖNEM 
 

 

 

 

 

 

GÜMÜġHANE’YĠ ÖZLEMEK 

 

Çocukluğumu anımsıyorum 

Eskibağlar‟da geçen günlerimi, 

Kabanlar‟ı ArkbaĢı‟nı GugultaĢ‟ı 

Süt beyazı çiçekli Mayıs aylarını. 

 

Beliriyor belleğimde  bir soluk çizgi, 

TerkedilmiĢ kimsesiz Mollaosman Pınarı 

Söğütlü, Sağırkaya, Akçakale, 

KarataĢlar‟a  doğru Ağustos günlerinde 

Dilimizde sert temiz bir çakıl gibi emdiğimiz 

Bitimsiz mavi bir sevgiyle 

Gölgesinde dinlendiğimiz alıç ağaçları. 

 

 

Açılır mı yosunlu kapıları 

GüneĢli oyunlara giden yolun 

Yürünür mü tekrar içinden 

Bir uçurumun üstünden engine bir ses gibi 

Su buzlarının söğütten atların 

Duyulur mu yeniden Gogof Yılmaz‟ın çığlığı 
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Etemağa‟nın gölünde 

Çimdiğimiz saatlerin 

Bir yaban kuĢuymuĢ çocukluk, 

Geçti... 

Elma bahçelerinin serin rahatsızlığında 

Uçtu ellerimdeki ceviz yeĢili. 

Sadece baharlar geldimi dört yanımı sarıyor 

Gözeler‟de bir Hıdırellez sabahında semacer sesi 

Ve ilk sevgi kadar taze bir leylak kokusu. 
 

 

 

(Yüksel ÖNEM)
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Z.Metin YÜCE 

 

 
NE OLDU DEĞĠRMEN BAHÇEYE 
 

Noldu bahçelerin yeĢili, ne bu hal; 

Körelen yaĢam, ecel beĢiği bir dal. 

Bahar rüzgarlarını toplayan bağlar, 

Sekiz yüz kırk dört fidan ciğerim dağlar. 

 

Ormanlarımdan bir dal kesenin, baĢını keserim. 

Diyen, kutlu sesin büyüsü nerde? 

KuĢların çiçeklenen türküsü nerde? 

Çocuklarımızın öyküsü nerde? 

 

Bahçeleri yok eden bu kara sesi, 

Canca Kalesinin tarihi kulesi; 

Elbette yüreğinden söküp atamaz, 

Bu vebal kitaplara sığdırılamaz. 

 

YaĢam felsefemiz neden kuru bir dal! 

Nettiniz Değirmenbahçe‟yi,  bu ne hal? 

Çiçeklerin öfkesi küllenmiĢ değil 

Cinayetin böylesi görülmüĢ değil. 

 

(Z.Metin YÜCE) 
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15 ġUBAT 

 

           

 

 

 

        Şehitlerimizin kutsal ruhlarına,  Gazi ve 

Kahramanlarımızın sağlıklarına. 

 

 

Ufukları karartarak geldi, Temmuz ayı, 

Sıcak bir yaz günü, 1916 yılı... 

Bir ağıt desem değil, tüm geceler soyunur. 

Bu böyle türküdür, önce sesi duyulur. 

 

Bu türkünün acısıyla sustu tüm yuvalar... 

YaĢamak uğruna hınçla açıldı dudaklar; 

Elimiz, dizimiz ve özümüzden sorulur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

Kurulu döĢeli evlerden ayrılmak var ya; 

SavaĢlara, ölüme karĢı yaĢamak var ya!.. 

Tepeden tırnağa bir kahır ki nasıl durulur? 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

Çiçeği burnunda kızlara  kına yakmadık. 

Tomurcuklanan yeni baharlara kanmadık... 

Uğruna ölenleriz, ellerimiz tutulur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 
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Köylerimiz ve öküzlerinin dizlerinde kuvvet, 

Anamız, bacımız, yavuklumuz ve millet... 

Tümüyle özgürlüğün toprağında varolur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

Güç alır, damarlarında dolaĢan kandan; 

Dumlupınar‟dan, Sakarya‟dan ve Ankara‟dan... 

KemikleĢen abidenin harcında yoğrulur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

Edre yaylalarından, Tembeda sırtlarına; 

Bir gücün coĢkun seli akınca damarlarına, 

CoĢar akıncı kanı yerinde mi durulur? 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

IĢıl ıĢıl gökyüzü, yol gösteren bir; 

Korkusuz bir türküdür, sesi duyulur önce... 

Bir yok ediĢ, çözülme tüm düĢmanlar kovulur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

ġan için, Ģeref için durmaz oldu yerinde. 

Bir küheylan üstünde, bir sevgili dilinde... 

Hevenk hevenk umutlar, yuvalardan savrulur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 
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ġimdi ruh ordularıyla el ele gönüller. 

Ve o günlerden kalan, soylu bir yürek bizler... 

Öylesine bir güçtür, fezalara uçulur... 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

Ey, vatan toprağının kurtuluĢu 15 ġUBAT! 

Dalga dalga özgürlük, nabızlarda her saat; 

Sevmek ölüme eĢ, kanımız feda olur. 

Bu böyle bir türküdür, önce sesi duyulur. 

 

(Z.Metin YÜCE) 
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KURTULUġ GÜNÜ 

 

Kop Dağlarında, 

Ölümün Ģiiri yazılıyordu, 

1916 yılında. 

Dutlar, viĢneler, erikler, elmalar, 

Tüm tohumlar, 

Haksızlığa direnmektedir. 

Dallar, meyvalar toprakla birlikte 

YaĢamı bayrak bayrak bestelemektedir. 

Çimenlere düĢen alınlarımızın yüreklerinde, 

Sözlerimiz, 

Kar bulutların yücesinden 

Yansımakta beyaz tepelere 

Ak ve parlak. 

KurtuluĢun inancında 

Gözlerimiz, 

Yıldızlarda yurt ve bayrak. 

 

O yılın Temmuz ayında 

HarĢit çayı, 

Haksızlığa karĢı 

Beslenerek en gür kaynaklardan, 

Bin bir kahırla iniyordu. 

Daltaban‟daki Ģadırvan 

Yüreğimizin baĢına oturmuĢtu!.. 

Ayrılığın acı türküsü söyleniyordu. 

Gözlerimizde ölüm korkuya durmuĢtu. 

Mehmetçi‟ğin süngüsü, 
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Gelincik tarlalarında 

Bizi saran bayraktı. 

Özgürlüğün gönül bileği, 

Vatandı. 

 

Bir yıl, altı ay, on altı gün 

Bizi bizden aldı. 

Dağlarımız, sularımız, bahçeler ve evlerimiz, 

Tutsaklığın ezikliğini yaĢadı 

Dağlarımızla kurtuluĢumuz, 15 ġubat Ģimdi. 

Bahçelerimizin devĢirilmeyem gülü, 

Güvercin kanatlarında bir çizgi 

Alır getirir barıĢı 

Uzanır dağların yüce doruklarına; 

Sevgiyle, inançla, coĢkuyla 

Uygarlığın yarıĢı. 

 

(Z.Metin YÜCE) 
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ZĠGANA DAĞINDAKĠ BULUT 

 

Zigana Dağ‟ındaki bulutun, 

Gözlerinde ĢimĢek var. 

Zigana Dağı‟ndaki bulutun, 

Sözlerinde yürek var. 

 

Zigana Dağı‟ndaki bulutun, 

Türkülerinde donmuĢ sesler. 

Zigana Dağındaki bulutun, 

Dallarına konmuĢ yürekler. 

Zigana Dağındaki bulutun, 

Zirvesinde Ay- Yıldız durdu. 

Zigana Dağındaki bulutun. 

Varlığında memleketin umudu. 
 

 

(Z.Metin YÜCE)
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Z.Yapar KALELĠ 

 

 

 

 

KÖYLERĠN HALĠ 

 

Görmedim bir tane mağdur olmamıĢ, 

Belleri periĢan köylerin Ģimdi... 

Dağlarında kuĢu bile kalmamıĢ, 

Halleri periĢan köylerin Ģimdi... 

 

Göçmen kuĢlar artık köyden geçmiyor, 

KuĢu bırak, sinek bile uçmuyor, 

KuĢburnu da bile çiçek açmıyor, 

Gülleri periĢan köylerin Ģimdi... 

 

Kimisi Ģehirde refah aradı, 

Malum ya! Kiminin” höt” oldu adı, 

Bu göç iĢi mezarcıya yaradı, 

Elleri periĢan köylerin Ģimdi... 

 

Kimi köyde kaldı, çare olmadı, 

Kalan da göçen de huzur bulmadı, 

Hiçbir Ģeyin eski tadı kalmadı, 

Belleri  periĢan köylerin Ģimdi... 
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Doğunun insanı Batıya dolmuĢ, 

Kaleli, ne töre, ne adet kalmıĢ, 

Arı nezle olmuĢ, balı bozulmuĢ, 

Balları periĢan köylerin  Ģimdi!! 

 

(Z.Yapar KALELĠ) 
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GÜMÜġHANE 

 

Göğün gürültüsü, yağmurun sesi, 

DüĢürmüĢ gönlüne kıĢı bu yerin, 

Canlara can katar ılık nefesi, 

Ağırdır, ırganmaz taĢı bu yerin. 

 

Hak yaratmıĢ kısım kısım kulları 

Gönüllere koymuĢ, eli bolları, 

Düğüm düğüm düğümlemiĢ yolları, 

Ağrı gibi duman baĢı bu yerin. 

 

Bu yer hilkatteki namustu, ardı, 

Yol buldu aklının evine vardı, 

Sevdayı sır etti, sırtına sardı, 

Bu yüzden eksilmez yaĢı bu yerin. 

 

Sende feryadımız, sende yönümüz 

Sende yarınımız, sende dünümüz, 

Sende biter, sende baĢlar günümüz, 

KemanlanmıĢ kara kaĢı bu yerin. 

 

Alçağı yar tutmaz, yükseğe çıkar, 

Dünya‟ya güneĢin gözünden bakar, 

Düzelmez bir türlü, tersine akar, 

Muhannettir suyu, aĢ‟ı bu yerin. 

 

Er baĢında duman, sende yol arar, 

Düğümlü yolları, yollara sorar 

Kalbi kırmaktansa, kendini kırar 

Gönüllere her akıĢı bu yerin. 
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Gözünün nurunu yıldıza asmıĢ, 

GüneĢ gölgelenmiĢ, buluta küsmüĢ, 

Hasreti sel olmuĢ, evini basmıĢ 

Sevdaları yakar düĢü bu  yerin. 

 

Güz gelince çiçek, çimen solmakta 

Bahar ile yeniden can bulmakta  

Açık sözlü, hoĢgörülü olmakta 

Dengi olmaz seksen kiĢi bu yerin. 

 

BaĢak deryalarda darı aramıĢ 

Mecnun Leylalar‟da yari aramıĢ, 

Kaleli, gönülde zarı aramıĢ 

Dünya değer bir bakıĢı bu yerin. 

                               

(Z.Yapar KALELĠ) 
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SUSUZUM 

 

Yıllar var ki aynı derdi çekeriz. 

Odunum yok, közüm yoktur susuzum. 

Ne tarla, bahçe ne de bostan ekeriz, 

Bedenim var, özüm yoktur susuzum. 

 

YetmiĢ hane, beĢ yüz nüfus yaĢarız, 

Gurbette çalıĢır, köyde ĢaĢarız, 

Tırnak yoksa baĢı neyle kaĢırız, 

Söylemeye sazım yoktur susuzum. 

 

 

Ne pınarım akar, ne dolu kuyum, 

Anlattım  Çukut‟u  görün, ben buyum, 

HerĢey lazım ama azizdir suyum 

BaĢka söze lüzum yoktur susuzum. 

 

Siz yaĢayın! ben herzaman böyleyim, 

Suyumuz yok, suya nasıl güleyim 

Kaleli‟yim ne söyleyeyim, neyleyim 

Bilmeyene sözüm yoktur susuzum. 
 

(Z.Yapar KALELĠ) 
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Zekeriye BAYRAKTAR 

GÜMÜġHANE 

 

Karadeniz Bölgesi‟nde, 

Meyvelerin gölgesinde, 

HarĢit Çayı‟nın çağladığı vadide, 

Havası güzide, 

Yaylası nadide olan GümüĢhane 

 

Suyunda hayat, 

Meyvende tat, 

GümüĢle yazılmıĢ bir ad, 

Hasretlere murat,  

Dillerde yad olan GümüĢhane 

 

Bahar gelince, 

Kekliği öten, 

Kekiği biten, 

Hatırası gözlerimde duman duman tüten 

Kalbimdeki vadide yatan GümüĢhane 

 

Uzundur boyun, dardır enin, 

Adınla bağdaĢır madenin, 

PiĢman olur ayrılıp, gidenin, 

Hayat kaynağım, herĢeyim, 

Soyumu koynunda tutan GümüĢhane.! 

 

(Zekeriye BAYRAKTAR) 
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Ziya YILMAZ 

 

KÖYÜME 

 

Çok ayrı kaldık güzel köyümüzden 

Acep o yerlerde bizi diyen var mı? 

Sizi anlamaktan söylemekten yorulduk 

Acep bizi düĢünen söyleyen var mı? 

 

Çok istedik çok arzu ettik gelemedik 

Bu ne haldir ne durumdur bilemedik 

Nasip oldu bu yılda geldik diyemedik 

Acep bizi söyleyen bizi isteyen var mı? 

 

Çok özledim köyümü YeĢilbük‟ümü 

Görmek istediğim inanın yayla sökümü 

Atamadım sırtımdan gurbet yükünü 

Acep bizi özleyen bizi bekleyen var mı? 

 

Çok özledim evimi, ahbabımı, yaranımı, 

Köyümde öğrenmiĢtim güzel Kur‟an‟ımı 

Unuturmuyum selam göndereni soranımı 

Acep bizi arayan bizi  soran var mı? 

 

Çok arzu ettim yaylasına göçmeyi 

Üyrümünde koyunundan süt içmeyi 

Döne döne Fındıklıbeli geçmeyi 

Acep bizi arzulayan bizi gözleyen var mı? 
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Çok arzuladım dört köĢesini bucağını 

Köyüm ana gibi Ģefkatli açmıĢ kucağını 

Uzakta olsam da farketmez duyarım sıcağını 

Acep bizi isteyen, bizi seven var mı? 

 

Çok arzum var idi baharında yazında 

Bir güzellik var ki sonbaharında tozunda 

Anlatırdılar eskiler eskileri sohbet sözünde 

Acep bizi hatırlayan bizi anlatan var mı? 

 

(Ziya YILMAZ) 
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DERTLĠ PINAR 

 

Bir zamanlar Ģendin, Ģarıl Ģarıldın 

Neden kurudun,  kime küstün darıldın 

Dünya senide mi ihtiyarlattı,  sen de mi yoruldun? 

Söyle neden küstün,  niye akmıyorsun? 

 

Bir zamanlar el deyemezdi soğuğuna 

Kime kahrettin,  niye girdin kovuğuna? 

Kimse sahip çıkmıyordu oyuğuna 

Söyle neye kahrettin,  neden akmıyorsun? 

Soğuktu suyun,  herkes gelirdi sana  

Yazın sıcağında can katardın cana 

Çok üzüldüm,  bakamadım senden yana 

Söyle neye üzüldün,  niye akmıyorsun? 

 

KarĢına geçtim,  ağladım ağladım durdum 

Tarumar olmuĢ, dağılmıĢ yurdun 

Hakkı yok muydu sende kuĢ ile kurdun? 

Söyle çilen neydi, niye akmıyorsun? 

 

Söyleme, bildim ağlamaktan damarların kurumuĢ 

BaĢ tarafını çalı çırpı diken bürümüĢ 

BaĢında taĢın çıkmıĢ, toprağın yürümüĢ 

Söyle derdin neydi,  niye akmıyorsun? 

 

Mevsimi gelince baĢından buğday biçerdik 

Susayınca soğuk suyundan kana kana içerdik 

Suyun ab-ı  hayat idi biz de seni seçerdik 

Söyle kahrın neydi, niçin akmıyorsun? 
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DağılmıĢ baĢın,  yerin bellisiz  

Garip kalmıĢsın kimsiz kimsesiz 

Üzülme rastgele konuĢtu bu densiz 

Ġkimiz bir olup ağlayalım yıkık halimize. 

 

(Ziya YILMAZ) 

 

 

 


