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Rojhat Delil
Kusura bakmayın hayatımı anlat maya çalışsam değil bi cilt kitap
ansiklopetiler yetmez ondan dolayı affınıza sığınırım ...
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34 Can
34 CAN
Gökyüzünden yağmadı üzerlerine
" Yağmur " ,
" Kar " ve " Dolu ",
*
*
Bombalar yağdırıldı
Parçalandı gencecik bedenler
Kapladı yeri göğü çığlıklar ,
Feryatlar ,
Figanlar.
*
*
Oysa biz yandık o an
Siz yandınız,
Bizler yandık,
İnsanlık yandı,
Sonsuzluğa uğurlandı kefenler içinde gencecik bedenler
*
*
Anaların yüreği yandı,
Bağrı yandı,
Kalbi yandı.
Gözyaşları sel olup aktı şırıl şırıl yere
*
*
34 can,
34 hayat,
34 beden,
Adı roboski
*
*
Tek dava ekmek
Tek dava aş
Tek dava iş
*
*
Dedim ya ;
Bilmezlerdi öyle ;
Neşeyi, güllü gülüstanlık hayatı
Bilmezlerdi öyle ;
Cıvıl cıvıl, renga reng yaşam tarzını
Dedim ya adı roboski
*
*
Kan kokusu sindi ekmeğe ,
Suya,
Ve de aşa.
Kan kokusu ..!
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Ali İsmail'im
Caddelerinde söylenilen bi türküydü
Ovalarında akan bi dere,
Dağlarında açan bir kır çiçeği gibi nadide
Mezopotamya idin
Sen anay'dın
Babay'dın,
Yar'dın,
Oğul'dun,
Sevgi pınarında içtiğimiz suydun.
Sevdası elinden alınmış yetim bi ana bıraktın ardında
Birde gözyaşı
Ey güneşin biricik evladı
Yürek dağlayanım
Bağrıma taş basıp ta ağlayanım
Yüreği yanık
Gönlü harabe
Bedenimi tutsak ettiğim alanım
Kara gözlü,
Al yanaklı,
Bal dudaklı ceylanım.
Bir umut
Bir can
Cemali ile nur saçan
Hüsününe kurban olduğum
Oğul oğul diye ardından gözyaşlarına boğulduğum Ali ismail'im
Hüzünüm,
Kederim ve acılar için de kıvranan koca yüreğim
Rojhat Delil
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Allah'ına Kurban Apo

Hayat ne ara döndü zindana
Ne ara gönül girdi böyle isyana
Canımdan çok severken o kitapsızı
Bak halime apo derde bul bi'çare
Allah'ına Kurban hele bak yüzüme
N'olur bul bir çare yürek sızıma
Eriyorum an bi an insafsiz yüzünden
Cinnete giriyorum apo hele bul bi'çare
Dost dediğin insanlar vurur sırttından
Etraf çiyan dolu, sevdiklerin olur sırtlan
İki kurşun bir şarjör durur emanetimde
Sıksammı bilmem apo söyle bi'çare
Rojhat Delil
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Amed Spor Marşı
Rengini biz çok sevdik, sevdik valla amedim
Sen ile coşup eğlendik eğlendik be amedim
Büyük taraftar grubu orjinal azrailler
Yağmur çamur demeden senin iledir amedim
Amed amed amed amedim
Amed amed amed amed spor
Senle başlar bu sevda tetikler yürekleri
Şampiyonluk amacın omuz omuza ileri
Ali Gaffar okan için titret kale ağları
Eşleştiğin takımı çimlere göm amedim
Amed amed amed amedim
Amed amed amed amed spor
Sarı yeşil kırmızı bu toprağın öyküsü
Meşin ağları savur yırt geç kale ağları
Dilden dile dolansın azraillerin türküsü
Liderlik için bastır haydi bastır amedim
Rojhat Delil
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Anadolum
Hangi
Hangi
Hangi
Hangi

şiir anlatabilir ki seni
söz
kelam
cümle

Kelimeler yeterlimi ki seni anlatmaya
Mısralar
Veya mizahlar
Sen
Sen
Sen
Sen

ki
ki
ki
ki

gökyüzü semalarında maviliği anımsatan
beyaz bir güvercinin renginde barışı simgeleyen
anadolu da bi ananın göz yaşları arasında akan
hayatı var edensin

Sen anadolusun
Cansın
Kansın
Bedene ruhu anımsatansın
Hangi
Hangi
Hangi
Hangi

sevgi anlatır ki seni
aşk
sevda
neşe

Alevler ile süslenmiş bedeni senden başka kim bahara çevirebilir ki
Kalpte ki acıya senden başka kim son verebilir ki
Yürekte ki feryadı kim susturabilir ki
Sen varlığa hayat
Gönüle can
Sevda ya heyecan verensin
Sen anadolusun
Sen var ya sen herşeysin ...!
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Aşığım Işte
Aşığım işte ;
Doldurdum aşkı,
Sevgiyi,
Sevdayi, bardağa
Kaldırdım
Yılların,
Ayların,
Günlerin şerefine ,
İçiyorum işte,
İçiyorum
Saatin ,
Saniyenin ,
Sanisenin,
Geçen zamanın hasretine ,
Aşığım işte ;
Sözün şiire ,
Şiirin şaire,
Şairin kadına,
Kadının çocuğa,
Çocuğun memlekete,
Memleketin bahara,
Baharın vatana,
Görkem ile anlatılan bi sevda gibi
Aşk gibi
Sevgi gibi
Aşığım işte ;
Bayrağına,
Toprağına,
Havasına,
Ovasına,
Dağına,
Taşına,
Ovaların'da akan berak ve buz gibi suyuna .!
Rojhat Delil
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Aşk
Sonra nemi olacak
Kardaşıma diyim
Efkar basacak yüreğini
Alevler saracak kalbini
Koca dünya sana dar gelecek
Nefes aldığın oksijen zehir
Gözyaşların nehir gibi yerlere savrulacak
Yaşamdan tat alamayacak
Hayattan soğuyacaksın biranda
Öyle bir soğuyacaksın ki herkesten
Eşinden,
Dostundan ve arkadaşlarından
Yanlız başına kalmaya çalışacaksın
Günün ve gecen ağlamak ile geçecek
Yine de etrafında kimseyi istemeyeceksin
Yalnızlık için de yaşamayı deniyeceksin
Ama bir türlü onsuz yaşayamayacaksın
Zaman ile alışmaya çalışacaksın
Bağrını hırpalayacak
Yüreğinde sineye çekeceksin
Tabi uykuların firar
Gecelerin ağlamaklı
Günü mapus yaşayacaksın
Belki de ölmeyi göze alacaksın
Hayatına kast etmeyi
Ama bi türlü çektiğin acılar yakanı bırakmayacak
Veya uzaklaşmayacak senden ve kalbinden
Aklında durduğu gibi yanında olmayı arzulayacaksın
Ama gittikçe kendinden uzaklaştıracaksın
Teselli olmaya çalışacaksın yani kendi kendini avutacaksın apsürtlü düşünceler ile
Ama bir türlü başaramayacaksın
Teselliyi sigara alkol de arayacak
Belki de uçucu maddelerde
Yinede bulamayacaksın
Gittikçe kendini kaybedecek sin
Delirme aşamasına geçeceksin
Ve bir den kendini sirkeleyeceksin
Sonra mı ....
Ve sadece seyre dalacaksın resimlerine Görmek istediğin gibi
Ve işte o zaman hayatın gerçek yüzü ile karşılaşacaksın ..!
Rojhat Delil
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Aşksin

İyi ki varsın bu gönül de
Can bakışlı sevdiceğim
Hayatımda hep yanımda
Benimleydin iyi ki varsın
Seviyorum aşığım sana
Gül kokulu cemaline
Kainatta tek gerçeksin
İyi ki varsın benimlesin
Dönülmez bir yola sapsam
Tutunacak dalım oldun
Hep benimle yanımdaydın
İyi ki varsın benimlesin
Zorlukların üstesinden
Beraber göğüs gerdirdin
Sen var ettin bu gönülü
Benimleydin iyi ki varsın
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Ay Yüzlüm
Ay düştü ya gözlerine
Sırma olan saçlarına
Aydınlığın göğü kaplar
Oturdu ya göğüs kafesime
Oy sevdiğim ceylan gözlüm
Bal dudaklı şirin sözlüm
Görmezsem eğer ay yüzünü
Biter tükenir yar ömrüm
İadesi olmayan bir
Aşka düştü bu yüreğim
Çırpındıkça batıyor ya
Sensiz olan bu kalbime
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Bana Bir Hikâye Anlat
Bana mezepotamyayı anlat
İçinde sen beni ben seni yaşata bileceğimiz bir konu olsun
Şayet hiç bir hikaye hükmünü yitirmez
Benliğini de kaybetmezmiş
Haydi anlat
Anlat bana
İçinde mezepotamyanın tarihi geçmişi
Mardini anlat mesele
On iki bin yıllık hasan keyfin mağaraların da Zerduş peygambere inilen awesta kitabının
nasıl indiğini anlat
İbrahimi alevlerden koruyan balıklı gölü anlat
Siirtte ki Veysel karaniyi anlat bana
Bitlis'te saide nursiyi anlat
Dersim'de pir sultan abdalı anlat
Hizanda ğevse hizani anlat
Anlat hadi
Şex seid anlat
Tillo dergahındaki evliyaları anlat mesele
Anlat hadi
Hadi anlat
Analarin sabır taşına nasıl döndüğünü
Babaların çaresizliğe hüküm giydiği anları anlat
Yıllar boyunca evladının cenazesine ulaşmayı bekleyen berfoyu anlat sen yani cumartesi
analarını anlat
Anlat hadi
Hadi anlat
Bana Amedi anlat
Suru
Cizreyi
Sılopiyi
Mardini
Hakkariyi
Yuksekovayı anlat
Hadi anlat
Mesele Şırnağı anlat
Anlat hadi
Hadi anlat
Başkaldırmayı anlat bana
Mesele
Demirci kawa yı
Seyit rızayı
Mustafa barzaniyi anlat
Anlat hadi
Berkini anlat
Ali ismail korkmazı
Ibrahim korkutu
Hrantı
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Tahiri
Ceylanı
Uğuru
Cemileyi
Teybeti anlat
Anlat hadi
Hadi anlat
Bir ırkın varlığını inkar eden politikalar ile hiçe nasıl sayıldığını anlat
Hadi anlat
Bana roboski'yi anlat mesele
Ankara'yı
Soma'yı
Suruç'u
Sivas madımağı
Çorum'u
Tokat'ı
Halepçeyi anlat bana
Hadi anlat
Zilanı anlat bana
Halepçeyi
Anlat ki zihnimde yer alsın
Sancısı alev olsun bağrımı yaksın
Hadi anlat
Mesele bana bir hikaye anlat
Anlat ki dicle utansın
Fırat akmasın
Botan uslansın
Almasın bi daha başka can
Anasız babasız bırakmasın
Evlat acısını yaşatmasın bir daha
Hadi anlat
Anlat lütfen
1915 kuşağını anlat mesele
1946 da olanları
50 leri
68 leri
70 leri
80 leri
Yada 82 leri
En iyisi 90 ları sen bana anlat
Hadi anlat
92 de bitlisten siirtte istikamet eden transitin yaylım ateşin de menfaat uğruna şehit
olan 22 vatandaşını anlat
Bodrum katlarında cani bir şekilde canlı canlı yakılan gençleri anlat sen
Yerde haftalar boyunca kanlar içinde yatan Teybet anayı
Üç gün boyunca cesedi buzdolabında tutulan ufak Cemile'yi
Cenazesine dahi hazmedilmeyen ve yerlerde cesedi sürüklenen Hacı lokman birliği anlat
bana
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Anlat lütfen
Hadi anlat
Mezarlıkların talan edildiği islamik hobi üzerine kurulan devletleri anlat
Kan üzerinde beslenen vatan hainlerinin vatanı nasıl peşkeş ettiğini anlat
Anlat hadi
Hadi anlat
Rojhat Delil
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Batman
Batman lî pir xwêşe
Batmane batmane
Kolanên pîr coşê
Batmane batmane
Cîh şêhr û mêrane
Batmane batmane
Petrole zengine
Batmane batmane
Batman
Batmane batmane
Hem ruhu hem cane
Nav dıl u cigeran
Paytexta gellane
Heskeyf pır şêrine
Batmane batmane
Diroka kurdanê
Batmane batmane
Mina zer u zive
Batmane batmane
Wêk gûl û rûhanê
Batmane batmane
Batman batman
Batmane batmane
Hem ruhu hem cane
Nav dıl u ciger da
Paytexta gellane
Rojhat Delil
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Be Aney
Hayat çok garip bu ne yaman çelişki
Kurtlar sofrasına düştüm be aney
Ağlaya ağlaya kuru du gözyaşlarım
Çile dünyasindamı doğurdun aney
Yüreğim yaralı kalbim kanıyor
Nasıl bir alevdir bağrım yakıyor
Ruhumun sahibi canımı sıkıyor
Bu nasıl dünyadır söyle be aney
Hep çile, hep keder, bu ufkun sonu
Dertmi bu, kadermi ben de ki konu
Sevdanın sevginin mükafatı bumu
Nasıl bir hayattır yaşıyorum aney
Rojhat Delil
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Be Anne
Hiç bir acının telafisi olmuyor be anne
Bak yine sokak ortasında bi kadın vuruldu
Yine silah sesleri çocukları ürküttü
Sokakta siren sesleri telsiz sesi ile bir oldu
Hazin bi son bide bi türkü artta kalan
Yine bir yıldız kaydı
Bi hayat son buldu
Evler harebeye döndürüldü
Hortladı ölüm
Hortladı be annem
Taş üstüne taş baş üstüne baş kalmadı
Toplu katliamlara döndürüldü bodrum katları
Çoluk çocuk demeden katletildi
Yakıldı
Yıkıldı
Vuruldu sokak aralarında küçük bedenler
Göz göre göre can alındı
Yok oldu hayatlar menfaat uğruna
Artta kalan sadece gözyaşı
Geceler hep soğuk yasanıyor be annem
Güneş doğmuyor
Açmıyor çiçekler
Serpilmiyor menekşeler eskisi gibi
Dedim ya annem dedimya sokak ortasında bi kadın vuruldu
Vurulduda insanlık yerin dibine battı
Yedi gün
Yedi gece
Hiç bir karanlık gün yüzüne çıkmadı be annem
Hep bi umut ile bekledik barışı
Kendimizi avuttuk sadece
Hayaller çalındı ses çıkarılmadı
Umutlar bitirildi görmemezden gelindi be anne
Bak güneşin doğduğu yerde çocuklar üşüyor
İnsanlık panzerin arkasına bağlanmış
Sokak sokak dolaştırılıyor
Cumartesi analarının çığlığı yeri göğü inletiyor be annem
Tanrı küsmüş
Küskünlüğünü sefalete hibe etmiş
Esmer yüzlü çocukların kanı ısmarlanmış tanrıçalara
Gencecik fidanlar yok olmuş be annem
Cenazeler yerin altından çıkarılmış
Melekler uğramaz olmuş
Daha nesini anlatayım bu feryatların
Daha nesini öğrenmek istersin bu acıların be annem

Rojhat Delil
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Ben Seni Düşlerken
Ben seni düşlerken
Leyla güven,
Nasır yağız,
Selma ırmak,
Sabahat tuncel'in 1 mevsim direnişi aklıma gelir ...
Ben seni düşlerken
Amed,
Nusaybin,
Cizre,
Sılopi,
Mardin'de ki harabe evler aklıma gelir ....
Ve ben seni düşlerken
Ankara,
Sivas,
Çorum,
Zilan,
Roboski,
Suruç,
Soma,
Dersim,
Halepçe'de yapılan katliamlar aklıma gelir
Ben seni düşlerken
Seyit rıza,
Şeyh seit,
Saide nursi,
Mustafa barzanin direnişi aklıma gelir ....
Ben seni düşlerken
Berkin,
Cemile,
Taybet,
Etem,
Hasan,
Medeni,
İbrahim korkut aklıma gelir ....
Ve ben seni düşlerken
Ali ismail,
Tahir elçi,
Hrant,
Mustafa,
Ceylan,
Abdullah,
Uğur kaymazların ölümleri aklıma gelir ....
Rojhat Delil
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Bilader
Bu hayat anlamsız gelir bilader
Zihin yetmez akıl ermez böyle hayata
Çile dertler yüklenir sonra sırtına
Deli divane bırakır mecnun misali
Sevda türküleri sessizliğe bırakır firari gönlünü
Bastırır işte bastırır bilader fırtına gibi esen yüreğini
İsyana bırakır
Sel olur gözyaşlar
Kan damlar usul usul müfredatına
Bir boşluk hissettirir sonra sol yanına
Yalana karışır aşina olan sevdalar
Yok edilmiş duygular besler yüreğinde
Karanlığa teslim bırakılmış bir hayat öyküsü bu
Umutlar gizlenir vefasızlığın karşısında
Hüküm giydirtir bilader canına
Aciz bırakılmış tanrıcanın sevdası körükler bedeni
Sevdalar yalan dolan olur bütün aşklar misali
Ters eser rahmet
Eyler muhafaza nöbeti
Son bulur göz yaşlar
İntikadi eder aşk bilader
Sarhoşlar gibi kalır beyin
Hiperaktif bozguna uğrar santral anonsu misali
Aşklar ve sevdalar yok olur
Kaybolur bilader işte kaybolur bu kavgada bütün benliği ile
Merhamet Allah'a mahsus ihanet insana
Yıpranmış bir serserinin kılıfını giydirtir insana
Anlamsız kalır cümleler
Tırtıklar bedeni yok eder
Ufak tefek hatalar benim setir işte
Terso kalır cümleler yetmez yetmez bilader bu alemde anlamsız kalır hayat
Delirtir insanı
Yıpratır canı
Ömür yetmez yetmez bilader
yetmez
Bu hayat anlamsız gelir bilader
Zihin yetmez akıl ermez böyle hayata
Çile dertler yüklenir sonra sırtına
Deli divane bırakır mecnun misali
Rojhat Delil
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Bilmezsin
Seni ne çok sevdiğimi
Senin için yandığımı
Sana nasıl taptığımı
Kimseler bilmesin ne olur
Bilmezsin ;
Seni nasıl sevdiğimi
Bilmezsin ;
Hasret acısı çektiğimi
Bilmezsin ;
Kor alevler için de kaldığımı
Bilmezsin
Ne olur kimseler bilmezsin
_ nakaratı iki kişi okuyacak
Yüreğimin ateşini
Senin için yandığını
Çığlığımı feryadımı
Kimseler bilmesin ne olur
Bilmezsin ;
Seni nasıl sevdiğimi
Bilmezsin ;
Hasret acısı çektiğimi
Bilmezsin ;
Kor alevler için de kaldığımı
Bilmezsin
Ne olur kimseler bilmezsin
Aşkı tattım Hüsün'ünde
Mavi boncuk gözlerinde
İhtişamlı sözlerin de
Kimseler bilmesin ne olur
Rojhat Delil
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Bu Düzen Değişmeli
BU DÜZEN DEĞİŞMELİ
Sözümüz söz .
Bu düzen değişmeli
Bitmez yoksa yüreğimiz'de yaşattığımız bu kavurucu alev.
Son bulmaz bu savaş
*
*
Alın yazısı değil bu
Kader hiç değil
Arzulara tatmin egosu
Yaşam mücadelesi
*
*
Kavgamız ekmek,
Kavgamız emek,
Kavgamız aş,
Ve kavgamız iş,
*
*
Büyük bir denklerasyon ile yürüyoruz
Yarınlara
Umutlara
Ve hayatın zorlu mücadelesine
*
*
Üzerimizde parka
Ellerimizde kalem,
Gönlümüz'de Orak,
Ve çekip var
Bir halkın yokluk mücadelesi bu
*
*
Yürek'te damga
Kalp'te mühür
Son hamle kazanma duygusu
Yaşam mücadelesi
Ve umuda yarınlara yürüme felsefesi yaşantısı ..!
Rojhat Delil
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Bu Kavga
Sarıl artık bu kavgaya
Aş için
Ekmek için
İş için
Bahar'ı bekleyen yarınlar için
Sarıl artık bu kavgaya
Kalk artık ?
Uyan ;
Dibi görülmeyen bu derin uykudan
Halk için
Umut için
Yarınlar için
Bahar'ı bekleyen çiçekler için
Sarıl artık bu kavgaya
Sesime ses ver
Soluk ol nefesime
Göğüsle maviyi
Koksun karanfiller
Aç'sın artık beyhu de çiçekler
Emek için
Barış için
Özgürlük için
Bahar'ı bekleyen çocuklar için ..!
Rojhat Delil
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Bu Şehir
Koca bi şehir bu şehir
Esaret altında artık
Siyah bulutlar ardına gizlenmiş ölüm kuyusu misali
Her bir Yanı mahşer
Her bir'yani sefalet
Her bi'yanı cefa için de artık bu şehrin
Oysa sokakları kan
Sokakları revan
Evleri yıkık dökük
Kan kusuyor düzeni buzulan bu şehir artık kan
Nasıl bi isyan bu
Nasıl bi kavga
Nasıl bir savaş kompsepti
Kardaşı kardaşa kırdırtır
Refleksli bi ruha sahip
Bilinçsiz
Eziyet altında tutulur küf tutmuş bir bulantı misali
Oy peygamberlerin şehri
Medeniyetin bel kemiği amed
Yaralı ceylana benziyor artık dört bir yanın
Gözlerin sürme iken şuan yaş ile dolu
Boncuk boncuk al yanağın kan kırmızı
Nasıl bir yenilgiye uğratıldın böyle
Kime teslim edildin de bozguna uğratıldın
Sen demezmiydin
Teslimiyet yenilgiye davet
Çığlığa ihanet
Ferya'da sebebiyettir diye ...
Öfke ile geceyi sabahlıyorum şuan
Allah bir
Din islam
Kuran hak
Peygamberi ilah yoludur.
Bu uğurda can alınır can verilir amed
Amed benim şehrimdir
Kanadı kırık ve yaralı
Kimse bilmez acısını
Neler ile başa çıktığını..!
Rojhat Delil
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Dardayım
Ahkamı kesercesine
Raconu koyarcasına
Canımı sıkarcasına
Ruhuma kast ediyorsun
Dardayım bunalımda
Her gece isyanlarda
Zifiriyim bir yerlerde
Gençliğimi heba ediyorsun
Azabı çektirircesine
Kefeni sarırcasına
Mezara gömercesine
Öldürüp diriltiyorsun
Kastın var hayatıma
Canıma bedenime
Gençliğime benliğime
Ağ ulan vefasız sen niye kast ediyorsun
Rojhat Delil

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dayê
Lî mîn dayê ağ lî mîn dayê
Bûm penaber ser dînyayê
Dîl xweşi qet ne ket dîlem
Bû me hêsir nava dinyayê
Dema çûyi bê xweyi mam
Bê welat û lî bê war mam
Dîlem bîrin kul û keder
Nava cihane ez teni mam
Lî mîn dayê ax lî mîn dayê
Bûm penaber ser dînyayê
Dîl xweşi qêt ne ket dîlem
Bû me hêsir nava dînyayê
Sal û zêman bî derbaz bû
Tû cari jî bira mîn naçê
Kul û derdê wê zalıme
Bûm belêngaz nav cihanê
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De Were

Çiya berf û baranê
Li ser mîj û dûmanê
Dîl weki sarîncanê
Sipan cihê egidanê
De werê wer werê
Delalika mîn zû werê
Jiyan hêps û zîndanê
Cihan da bêkes mame
Ez kêtîm çol û çiya
Dîmeşîm nav deviya
Wek şîvanêk ber miya
Dîgerîm seren çiya
Rojhat Delil
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Erken Bahar Geldi
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gülünçlü gözlere yerini bıraktı çocuksu yüreğim
Şaşkınlığım gözlerinin maviliğinde kayboldu.
Dört mevsimin tümü bir aşk etmezdi hani
Hani unutma derim
Ben sen ile varoldum
Seninle de yok olurum
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gecemi aydınlattı yüzü
Huzurum oldu
Sonsuzum
Nefesim
Dünyada aldığım en güzel koku oldu leylak çiçeği masalı
Ferahlattı kalbimi
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Buldum kendimi sözlerinde
Birazda gözlerinde
Sırma olan saçlarında
Mercandı gözlerin
Ahu dudakların mahşerim benim
Sevgi çemberinde dolanan kalbim
Geceme doğan ışık misali
Gündüzüme doğan güneş gibi aydınlattı bu yüreğimi
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gökyüzü yarıldı
Ayrılık korkusu yerini sevgiye bıraktı
Sevgi kenetlendi kalbime
Kenetlenen sevgi aşka dönüştü
Kirpiklerin bir ok gibi fırladı yıldızıma
Heyecanlı bakışmıydı benim kisi
Gönlümden çıkan aşk sözcükleri
Sevgimi anlatır gibi
Çatladı dudaklarımdaki hüzün kondu dudaklarına
Seni seviyorum demesi ile son buldu
Rojhat Delil
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Fahişe Bi Hayat
Şizofrenik bir hayat yaşıyorum gençliğimi
Yüzüm maskeli
Hayatım olağan üstü hal gibi
Rüzgar çevirmenine takılmış beyinsel anatomik hücrelerim
Şiirimin mısraları adeta cinayete teşebbüs
Uykusuz gecelere firar diye not almış şair namelerimi
Seher vakti günah keçileri yalın ayak kalbimin doruğunda
Dağlar hadiseli cukurlara benzer
Ve boynuzlu bi'şehir
Yıkık dökük evler
Asi ve gaddarlık baş gösterir özgürlüğünü kaybeden ülkelerde
Heyecan kuvvet verici azdırır kalbimi
Sispansiyel güç adaptörü misali
Bedenimi zırhlı araca bağlar sürükler sokak sokak
Dil kemiği yanardağ misali yakar
Matemde bırakılan yüreğimi
Ve sen çocuk;
Çılgın hayatın matem zerafeti gibi
Zarif ve nezaket mezesi
Kırık sazın kaybolan tezenesi
Bir ton kömür iki torba makarna hanesi
Aristok fahişeler yol almış baharı kundaklar temmuzun 12'sinde
Alın teri hüzünlü yapmacık maşası
Maktul mehtabı andırır gecenin bakışları arasında
Kopuk saz teline benzer hayaller
Kaybolan tezenem
Sevdasız kalan şair misali kör kötüğüm
Kırık kalemimin yırtık sayfalarda mürekkep izleri gibi aşina
Ömrü çalınmış hayatın son sermayesi
Kralın elindeki kamçı çoban bastonu misali
İhale-i itinal hırsızlığa bulanmış kanlı el
Sokaklar dertli ve öfkeli
Sokak ortasında bedeni ebedi huzura kavuşan ana
Kana bi türlü doymayan tanrıça
Yeter ulan yeter
Boğulur insan
Nefessiz kalır bu diyarda
Bi türlü ışığını saçamayan güneş tanrıçalara gebe
Periyodik reyon kaşesi malzemesi sanki
Anti deprasyon sperm bankalarına reklam tabelası
Rojhat Delil
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Geleceğin Özgürlüğümdür
Kalbim sürgünde senden sonra
Mefta olmuş duygularım seni düşünmekten
Bilmem bu kaçıncı bekleyişim
Günüm,
Yada kaçıncı gecem
Kızıl bir gökyüzü altında büyüyor yüreğimde ki sevgi
Ama kardeşliğe hasret
Dostluğa susamiş bir kalp ile yanıp kavruluyor
Nedensiz,
Nedenli,
Yada zamansız arayışlar içerisinde marjinal yüreğim
Kimine göre duygu yüklü
Kimine göre hüzün evi
Arayışlar içerisinde bırakıyor yüreğimde ki aşkı,
Tutku'yu,
Vede neşe'yi,
Ve dağların ardında gizemli bir bekleyiş sürüyor
Gönlümde ki sevdam gibi
Azgınlıklara boyanmış bi insanlık
Hiperaktif bozgunluk içerisinde ve delirtirce yok edercesine bırakıyor beni
Geleceğin özgürlüğümdür artık
Heyecan veriyor ruhuma
Amansizca hayretler içinde bekleyişim sürüyor
Sabah saat 04.00 arası
Marjinal bir kök misali her yanımı sarmış
Hücresel bir yapıya kısmen tabi yüreğim
Bir duygu
Bi düşünce kaplıyor bedenimi bütün olasılıklara rağbet
Fiziksel hormon bozukluğu içerisinde
Kelimelerim hayalperest bir aşk ile
Ölüm kuyusunda zincire vurulmuş
Ve sen yoksun
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Gidişin
Bir deli rüzgar , savurur götürür beni
Senden , kalbin den çok uzaklara
Eser seher vakti benim sol yanıma
Kara bulut misali çöker yüreğime
Deli poyraz sürükler , yok eder bedenimi
Alır götürür kahretsin , bütün benliğimi
Mahşere döndürdün, erittin bu canımı
Güzel bi'gün gostermedin ,bu koca dünya da
Umut yolculuğuna , yeltendi yüreğim
Yitirilmiş son aşkın , bilimsel kurbanıyım
Yarası bellidir, derindir müptezel kalbim
Yine de sebep değil , biranda gidişin
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Gulistan
Hadi gel
Gel de kaçak bir hayat yaşayalım
senin ile gülistan
Burda herşey kaçak
Aşklar kaçak
çaylar kaçak
İçtiğimiz sigara nın tütünü dahi kaçak be gülistan
Ve hattası var
Burda Allah'ın bize sunduğu anadil ile konuşmak dahi kaçak be gülistan
Hadi gel
Gel de kaçak bir aşk yaşayalım senin ile gülistan
İçelim munzurun soğuk suyundan
Dicleye sürgün olalım
Fırata ağıtlar yakalım
Haydi gel gülistan
Tutuşalım el ele
Bakışalım göz göze
Nazlı gelin botanin güzelliği karşısında
Hadi gel
Gel de aşkımızı tazeliyelim Tatvan'da
Van gölünde kağıttan yaptığımız gemileri batıralım gülistan
Malatyaya kanca atalım
Ya da
Ya da diyarbakirın ihtişam ve görkemli Sur'unda gezintiye çıkalım senin ile gülistan
Hadi gel
Gel gülistan
Çıkmazlara girelim senin ile
Karanlığı aydınlığa haps edelim
Dökülen her ananın gözyaşı yağmur niyetine dökülsün üzerimize
Islanalım
Islanalım be senin ile Batman sanat sokağında
Saklanalım saklambaç niyetine Muş Malazgirt'te
Açsın ters laleler üstümüze Hakkari'de
Bakışalım birbirimize Mardin'in tarihsel yapıları karşısında
Hikayelere konu olalım şırnak ta
Cizre'de mem u zinin kabri başında yürek dağlatalım
Destanlaşsın aşkımız gülistan siyamend u xece misali
Hadi gel
Gel de kaçak bi sevdaya başlayalım senin ile mezepotamyada
Dağlara
Bayirlara
Ovalara haykıralım sevdamızı
Hadi gel gülistan
Çay demliyelim senin ile Ağrı'nın dağında
Şiirleri türküler ile buluşturalım Sivas'ta Ağıtlar yakalım Bingöl'de
Iğdırda kardeşliği yaşayalım senin ile gülistan
Elazığ'da dostluğu pekiştirelim hadi gel gel daha geç olmadan gülistan
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Hadi Gel
Seni çok seviyorum
Seni çok özlüyorum
Yolunu gözlüyorum
Ne olursun çık gel
Bu kadar kindar olma
Bu kadar nankör olma
Bu kadar zalim olma
Gel
Bu kadar gaddar olma
Bu kadar barbar olma
Bu kadar kalpsiz olma
Haydi gel
Gözüne kurban olduğum
Hayali ile yatıp kalktığım
Aşkın dan kül olduğum
Ne olursun gel
Bu kadar kindar olma
Bu kadar zalim olma
Bu kadar hain olma
Gel
Bu kadar kalpsiz olma
Bu kadar nankör olma
Bu kadar gaddar olma
Haydi gel
Vereyim sana bu canımı
Ömrümü ve hayatımı
Alıp verdiğim son nefesi
Ne olursun ama gel
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Heval'im
Yaralı bir ceylana benzer mezepotamya
Şairin son sayfasında ki mısraların da saklıdır yarası
Acısı doksanlarda gizli
Çığlığı heybetli akan şelale gibi asi ve yaman
Dört bir tarafı dikenli teller ile çevrilidir mezepotamyanın
Çığlığı on iki bin yıla dayanır tarihsel yapılarının
Botan gibi sessiz
Dicle gibi durgun
Fırat gibi delidir insanları
Göz yaşları ile besler topraklarını
Peygamberlere ev sahipliği yapmış
İlimin medeniyetin bel kemiğidir be ustam
Yer altındaki zenginlik tir mezepotamya
Ana ve babaların sessiz bekleyişidir
Çocukların çığlığı dır mezepotamya
Ağıtları türkülere konudur
Meşrudur direnişi ve başkaldırışı
Sürgündür dağlarda gezen ceylanları
Hakikatlidir hevalim hakikatlidir
Alev alır yürekler
Sessiz bir çığlıktır esen küheylan rüzgarı
Alır başını sinsice nemruta
Direnişi sert
Ayriligi güçtür
Tarihte saklı aşkları
Sevdası mem û zin siyamend û xece ile alev almıştır
Süphan dağında sevda türküleri ile coşturur iki gül tanesi gibi
Açar süphanın yamacında
Sevdası birleşmez iki gülün ortasında açan deve dikeninin açılması yüzünden hevalim
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Hêwar
Êw welatê meye
Zîman qedexe ye
Destê dûjmîn daye
Dayika mîn hevar
Ha ho ha ho lavîkê mîno
Pêt û agîr dîlê mîno
Li zaroka kûşten
Li pê xwine şûştên
Nav welat ê me de
Dîlên dayika hişten
Li çar parçe kîrên
Bajar talan kîrên
Gûnda xîra kîrên
Wan bêraz û bava
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Jinda
Bir adı olmalı bu hasretliğin
Ya da bir kimliği
İllegal olmalı bakışların gibi
Pravakasyonlara gelmemeli
Tutsak olmamalı geceyi sabaha bağlayan bu günlerde
Hayal kırıklığına uğratılmama lı düşler
Amansızca bırakılmamalı yürekler
Vahşet ile bakılmamalı pencerenin kenarından esmersi tenine jinda hüzünlü ve çaresiz
bekleyişler arasın da
Yapay tanrıların hiyer arşik yalansı laflarına kanmamalı
Oysa cellatlarda ağlamalı , çocukların katledildiği işkal altındaki bu topraklar da jinda ..!
Bir sevdası olmalı insanın ya da
Bakışmalı
Sevmeli Mem gibi
Beklemeli yıllar boyunca zin gibi
Beklemeli
Şiddetle ve dehşet ile sevmeli gecenin ritmini
Ayaz vururken bedene
Savrulmalı dikenli patikalar arasında yapraklar jinda
Kokmalı artık beyhude çiçekler
Yeltenmemeli çayırlar da alerşi yelpazeler jinda
Ölüm kokmamalı bu şehir de
Maviyi sevmeli
Bir de hakikatli olunan her şeyi
Hadi yüreklerindeki maviliklere konu olalım bu mazlum halkın
Geçit vermeyelim emperyalizme jinda
Yaşanacak hale getirelim yaşatalım mezepotamya yı sen ile
Bir ömür boyu
Bir ömür boyu jinda
Esmer yüzlü çocuklar için kefenimizi kendimiz giyinelim
Kalmasın ölüm
Kalmasın feryat
Bulanmazsın kana şehirler artık jinda
Ölmesin güneşin çocukları
Bitsin artık bu hasretlik
Bitsin artık uzun bekleyişler jinda
Bitsin
Herkes özgürlüğü ne kavuş sun
Gerçekleşsin artık bu devrim
Kardeşlik kazansın artık jinda
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Kayıp Şehir
Karanlıklar çöküyor artık
Gitmeli buradan
Uzaklaşmalı bu acayip şehir den
Biraz sonra kıyamet kopacak belli ki
Gökyüzü yine kızıla boyanacak
Kan gövdeye ulaşacak dilo
Gitmeli bu şehir den
Uzaklaşmalı ışığı yanmayan bu barakadan
Yine çocuklar menfaat uğruna öldürülecek
Katledilecek hayaller
Bitirilecek umutlar
Tüfek sesleri yankilanacak bu şehir de
Analar ağıtlar yakacak
Dizlere yine yumruklar savrulacak belli ki
Sokaklar kan gölüne dönüşecek dılo
Gitmeli
Uzaklaşmalı bu kayıp şehir den
Neden böyle sessiz ve ıssız bu şehir
Bu çaresizlik neyin nesi
Kim ilticaya uğrattı senin yüreğini böyle
Neyin acısı bu sitem ve feryatlar
Bu ağlayışların nedeni ne
Kim yasakladı dilini senin böyle
Kim zincire vurdu elini
N'için bozguna uğratılmış bir şehir gibisin
Kim yağmaladı kalbini böyle
Yüreğinin sınırlarına kim tel örgüler örmüş dilom kim
Gitmeli
Terketmeli bu kayıp sehiri
Uzaklaşmalı Yıkık dökük bu evler den
Neden kara bulutlar var bu şehrin tepesinde böyle
Hayrı alamet değil bu
Birileri yine mi öldürülecek
Yine mi kan kusacak bu koca şehir
Yine mi barut kokacak bu dar sokaklar
Gitmeli
Gitmeli dılo bu şehir den
Ağıtlar yakılacak belli ki yine
Yine fidanlar bir bir dallarından koparılacak
Çocuklar yine babasız
Analar evlat sız kalacak bu şehir de
Gitmeli
Gitmeli dılo
Terk etmeli kimsesizliğe bürünen bu şehri
Buralarda neler oluyor böyle
Bu sur neden böyle yıkık
Neden böyle viran edilmiş hevsel bahçesi
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Kim ki bu insan kanıyla beslenen vampirler
Kim ki bu faşizan gruplar
Kim bu cellat yüzlü seytanlar
Neden harabeye çeviriyorlar buraları
Neden yakıp yıkıyorlar bu şehirleri
Hadi tut elimi
Tut dilom
Özgürlüğe yol alalım, meşaleler yakıp
Zılgırtlar eşliğinde ,ıslıklar çalalım
Yürüyelim özgürlüğe adım adım
Gecit vermeyelim faşizme dılo
Güneşe
Güneşe doğru koşalım senin ile dılo güneşe doğru
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Kımsem Olmadı Benim
Çileleri yükledim ey sırtıma
Sırat köprüsünü aştım da geldim
Cehennemim oldu çıktı karşıma
Senden başka kimsem olmadı benim
Uçan kuşa anlatayım derdimi
Taşlaramı haykırayım figanimı
Parça parça savurayım külümü
Senden başka kimsem olmadı benim
Ateş gibi yanar benim bu bağrım
Koptuğum günden beri ağlar sızlarım
Gece olur dert köşesin de kara bağlarım
Senden başka kimsem olmadı benim
Dünyayı cephe aldım ben karşıma
Nasıl bir ateştır düştü yar başıma
Keşke çıkmasaydın ulan karşıma
Senden başka kimsem olmadı benim
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Leylo
Kalbim kalbine değdi
Gönlüm gönlüne değdi
Ah ulan zalım felek
Nede güzel bir şeydi
Ah aman leylim leylo
Ec nebi kızı leylo
Aşkından sarhoş oldum
Gel gör halimi leylo
Kaşların inciltmişsin
Nede güzel olmuşsun
Sen canım cigerimsin
Kafirin kızı leylo
Saçların taratmışsın
Göz altın boyamışsın
Sen ne güzel olmuşsun
Zalimin kızı leylo
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Ma Nızani
Ez serhêdîm tê botani
Wek çirokê ki dirokani
Li ser çiya rûh û cani
Kêçka delal ma nîzani
Ma nîzani tû nîzani
Derdê dîle min nîzani
Bête şewêm nabê sîbe
Qîza delal ma tû nîzani
Ez sipanîm li tê berfî
Hêzên çavên dayikani
Te guli wek sorgûlani
Qîza delal ma nîzani
Ez bîlbîlîm te nav gula
Tê meşiya nav zewiya
Li ser zîman bûyi stran
Qîza delal ma nîzani
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Mahfettım Gençliğimi

Sarhoşa döndüm
Harap ettim gençliğimi
Kolumda ki neşter izi
Kötü kaderimin gerçek yüzü
Dinle sözümü
Biran önce dön ne olur özüne.
İçme kardaşım?
Uymayasın namerdin sözüne
Ben gibi sende mahfetme gençliğini
Yazık etme canına ,uzak dur içme zehirden .
Dost sandığımız kahpelerin oyununa geldik
Bir anlık heves uğruna koca hayatı zehir zemberek ettik
Yol yakınken kardaşım ne olur dinle sözümü
Yazık etme gençliğine ,uzak dur kötü huylardan.
Dinle sözümü
Ne olur dön biran önce özüne.
Inan yoldaşım?
Güvenme kötü arkadaşın lafına
Ben gibi sende yok etme gençliğini
Yazık etme canına ,uzak dur o meletten.
Harcarsın ya ömrünü biraz heves uğruna
Seni gerçek sevenler valla uğramaz yanına
Koca dünya dar gelir güzelim çocuk su yarınlarına
Ziyan olur gençliğin yazık etme güzelim umutlarına
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Mezopotamya Aşktır
Mezepotamya ask'tır
Özgürlük sesi yine yankılanıyor Amed'te
Bismil keyf u seyran
Dicle ayrı bir hoşnut
Sur güzellik ten yana
Farklı tarzda söyler Ahmet kaya Hani'de
Ask'tır mezopotamya
Hozat macera peşinde koşar
Pülümür özgürlük vadisi
Dersim de kardeşlik türküleri yankılanır
Munzurda heyecan dorukta
Batman her zaman ki gibi fıyakalı
Hasan keyf ilim dağıtıyor yeddi cedde
Gercüş mor dağların eteği
Hakikatlerin gerçeği Beşiri
Çiçek kokulu Sason
Siirt'in entelektuel'iğimi tuttu ne
Parasütcülere mesken olmuş Rasıl hacar
Oy nazlı gelin
Taçlı dergah
Tillo kalesi
Botan vadisi
Süslü püslü Kurtalan
Mardin medeniyetlerin şehri
Uygarlığın baş kenti
Kardeşliğin şah eseri
Midyat örtülü kraliçe
Nusaybin aşklar vadisi
Kızıltepe güzellik yuvası
Hakkari
Tanrıçaların yuvasına benzemiş
Şemdinli coşkulu bu gün
Ayrı süslenmiş yüksekova
Çukurca seyre dalmış ceylanlari
Şırnak sevinçten dört köşe
Cizre dost yanlısı
Sılopi kardaş yuvası
Vağ vağ Ağrı
Nadide çiçek
Örgülü doğubayazıt
Süslü Diyadin
Can Patnos
Parklar kaçak çay kokuyor Van'da
İhtiyarlar ayak üstüne ayak atmış
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Tütün sarılıyor
Çocuklar kör ebe oynuyor gevaşta
Bak hele xate bak
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Neki Hele
Gurbet neki be hele halo ;
Özlemmi'dir,
Acımıdır
Kedermidir
Yüreği alevlere teslim etmekmidir ..! .
Peki ya memleket
Aşkmıdır,
Sevgimidir,
Sevdamı'dır,
Dile türkü ile dolananmıdır ..!
De bakayım be halo de bakayım
Vatan neki hele halo ;
Namusmudur,
Şerefmidir,
Hassiyetmidir
Desene halo ..!
Peki ya bayrak ;
Bayrağı bayrak yapan üzerinde ki kanmıdır
Şanmıdır,
Canmıdır,
Ruhmudur,
Desene be halo neki hele
Sevgi neki be hele halo ;
Muhabbetmidir,
Güzellikmidir,
Kalbe dokunan ilaçmıdır,
Aşka ilhamı verenmidir ..! .
Peki ya kavga ;
Kefen giyip özgürlüğe adım adım yürümekmidirir ..!
Özgürlükmüdür,
Hak için,
Hukuk için,
Adalet uğruna göğsünü gere gere savaşmakmıdır.
De bakayım be halo
Neki hele
De bakayim ..!
Rojhat Delil
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Neredesin Nerelerde
Kendimi ben kaybetmişim
Sağa sola çatar oldum
Hayaller de ve düşler de
Seni arar sorar oldum
Neredesin nerelerde
Tatlı dillim ahu gözlüm
Can bakışlı güler yüzlüm
Seni arar sorar oldum
Gözler oldum ben yolunu
Özler oldum can bakışını
Nefes olan ten kokunu
Seni arar sorar oldum
Rojhat Delil
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Olmalı
Olmalı
Darp edilmiş bir kalem
Lince maruz kalmış bi'defter
Parçalara bölünmüş bi'silgi
Joplanmış bir kurşun kalem
Olmalı
Olmalı
Tecavüzcüsüne yar edilen bir kalem tıraş
Hırsızlığa ipi dolanmış bir çanta
Dolandırılan bir beslenme kutusu
Kandırılan bir çöp tenekesi
Olmalı
Olmalı
Kan ile beslenen bir kırmızı kalem
Kefene sarılmış bi dolma kalem
Kan ve revan içinde uzanan bi boyama kalemi
İşkenceye maruz bırakılmış bir cetvel
Olmalı
Olmalı
Yakılmış bir kitap
Yıkılmış bir sanat
Viran edilmiş bir oyun
Heba edilmiş bir spor
Olmalı
Olmalı
Kurşuna dizilmiş bir kopya kağıdı
Bombalanmış bi boyama kağıdı
Cesedine dahi hazmedilmeyen bir
A4 kağıdı
Hayatına son verilmiş bir mukavva kartonu
Olmalı
Rojhat Delil
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Ölüm
Vurulunca sıcak olur vücudun
Hiç anlamazsın ne olduğuna
Yavaş yavaş soğur kanayan yer
Ve sonra mideni bulantılar kaplar
Gözlerin kararmaya başlar
Ölüme dakikalar kalıyor artık insan için
Vücut sıcaklığı nı yitirmeye başlar
Artık azrail ile başbaşa kalır insan
Ruhunu ebedi teslimiyete verirsin
Sonra toprağa
Toprak seni bağrına alır
Yağmurlar üstüne damlar baharın gelişi ile
Çiçekler ve otlar yorgan olur sana
Rojhat Delil
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Ölüme Bi'adım Kala
Yürüyoruz ;
Yürüyoruz tenha caddelerde
Büyük bir öfke
Koca bir hınç sarmış bedenimizi
Ölüme bi'adım kala
Ezgi'ler,
Türkü'ler,
Ve Siir'ler varlığımızın bi parçası
Tam Bağımsız Türkiye şiarı ile
Meydan okuyoruz var gücümüz ile
Tanga,
Topa,
Silaha,
Üzerimize bombalar yağdıran jetlere
Dağlarda'yız
Bayirlar'da
Şehirler'de
Vede
Metropoller'de
Bıçak kemikte
Ayaklar papuçsuz
Eller nasırlı
Yüzlerimiz kir ve pas içinde
Kan yağıyor üzerimize
Sokaklar ceset
Sokaklar kefen
Ölüme bi'adım kala
Kadın'ız
Ana'yız
Genç'iz
Çocuğuz
Hak uğruna ölümü göze alanlardanız
Yürek yara bere içinde
Kalp kırık ve dökük
Memleket özlemi ile yanar bağrımız
Vatan sevdası ile şahlanır.
Biz bu yolun yolcusuyuz.
Ter kokar tenlerimiz.
Köylü'yüz
Irgat'ız
Maden'ci ve işçi'yiz
Hayatı var eden gücümüz ile
Ölüme yürüyoruz
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Ölüme bi'adım kala ..!
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Önce Analar İçin
Güzel günler göreceğiz
Gün bu gün değil belki
Ama elbet bir gün göreceğiz
Koşacağız kırlarda
Bin bir çiçekler ile süsleyeceğiz dünyamızı
Dağları
Bayırları
Ovaları
Renga renge boyacağız
Akacağız sokaklara halk ile
Kandaş ile
Kardaş ve
Yoldaş ile
Sevda türküleri ile seslendireceğiz
Yürüyeceğiz adım adım
Ve haykıracağız
Umut ile beklediğimiz günleri
Var edeceğiz yarınları
Aşk ile
Sevgi ile
Muhabbet ile
Önce analar için
Var edeceğiz güzel günleri
Mutluluk ile
Şehvet ile
Şefkat ile
Serpeceğiz umut kokan tohumları
Sulayacağız sevinç gözyaşlarımız ile
Ötekileştirmeyeceğiz halkı
Bitireceğiz milliyetçiliği
Var edeceğiz ?
İnşa edeceğiz yeniden insanlığı
Sonra ;
Varlığı armağan edeceğiz çocuklara
Yeniden güzel bi dünya inşa etsinler diye
Açlığa son vereceğiz
Çocuklar aç kalmasın
Güneşe emin adımlar ile koşacağız.
Sözünü tuttu diye ..!
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Öylece Sevmişim
Öylece sevmişim ben seni
Habersizce
Senden uzak
Hırpalamışım bedenimi
Sürgüne tabi tutmuşum kalbimi
Hün harca cefa çektirmişim bu gönüle
Akıtmışım kanlı gözyaşlarımı
Kokunu papatyalarda
Gözlerinin maviliğini gökyüzünde aramışım
Seyre dalmışım mehtabın güzelliğini
İşte
İşte öylece sevmişim ben seni
Öylece
Öylece sevmişim ben seni
Karabasanlar basmışım yüreğime
Ateşten gömlek giymişim
Varlığımı yokluğunun ebadında harcamışım
Kendimi avutmuşum fotoğraflarınla
Semanın güzelliğini seyre dalarken acılar çekmişim
Gözyaşı dökmüşüm
Mahfetmişim kendimi
Usulca köşelerde efkar dağıtırken hep seni düşünmüşüm oy oy
İşte
İşte öylece sevmişim ben seni
Öylece
Öylece sevmişim ben seni
Hasretinden yüreğime kelepçe vurmuşum
Yokluğunu kaçak tütünün dumanında aramışım
Şiir yazmışım
Var etmişim seni mısralarında
Gönlümdeki ağıtları türküler ile süslemişim
Seni sensizliğin kaybolan katran gecelerinde sabırsızca beklemişim
Kalbimin en nadide kutsal köşesinde yüceltmişim
Seni sevmişim
Var etmişim bu gönülde
İşte
İşte öylece sevmişim ben seni
Öylece
Rojhat Delil
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Öylemi Cananım Hey
Dağlar sana mesken olmuş
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Ay yıldız sana yoldaş olmuş
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Dersim senin rengini almış
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Munzur sana ana yar olmuş
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Botan sensiz hep ağlarmış
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Dicle sensiz hiç akmazmış
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Zagros sana yer yurt olmuş
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Doğrumu ceylanım hey
Süphan seni bağrına basmış
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
Öyle mi cananım hey
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Patlayabılırım
Ne olur yaklaşma bana
O an delirebilirim.
Karışıp bulaşma bana
Her an patlayabilirim.
Ey vağ
Ey vağ zalım felek
Nasıl bir oyuna girdim
Acılarla dolup taştım
Her an çıldırabilirim
isyana dayandı ömrüm
O an fıttırabilirim
Kalbim dinamit kuyusu
Her an patlayabilirim
Ey vağ
Ey vağ zalım felek
Nasıl bir oyuna girdim
Acılarla dolup taştım
Her an çıldırabilirim
Nasılda Cinnete girdim
Kendimi vurabilirim
Kederli bir yola saptım
Her an kafayı yiyebilirim
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rüzgâra Ağlarım
Ne olur ağlama yaralı kalbim,
Her şey yalan dolan bu sevda gibi
Bir avuç gözyaşı ardında kalan
Savrulup gitsen de rüzgâra ağlarım,
Mazidir yıllanmış şarap misali .
Kurduğum düşlerim vede hayalim
Biranda uçu verdi sevgili yarim
Yalan oldu sakındığım gül kokan tenin
Sel oldu gözümden dökülen yaşlar
Ecel vursaydı bile yanmazdı inan
Senin gidişin gibi koymazdı hani
Harap ettin sen beni sevda çemberim
Rojhat Delil
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Sana Vurgunum
Hasret çeker ken bu beden
Özlerken yokluğunu
Sevdan yüzünden can çekişirken bu yürek
Kızıla boyanırken bu gönül
Ben ;
Ben var ya ben
Soluna vurgunum be kadın
Soluna vurgunum ..!
Uzak yolun son yolcusuyum yan yatırılmış bu tekne de.
Her ne kadar dilim yasaklı diller arasın da olsa bile
Her ne kadar cellatlar çocuksu gülüşlere kurşunu sıksa da
Analar evlatlarının kemiklerini arasa da bu karanlık sessiz ve puslu şehirde
Vurgunum sana be kadın
Vurgunum
Özlüyorken seni bu kalp
Senin kokuna hasret iken bu can
Soluk aldığın nefesi soluklamak isterken bu beden
Gönüle düşerken cemreler
Ben var ya ben
Kalbine vurgunum senin be kadın
Kalbine vurgunum
Uzak yolun son yolcusuyum alabora olmuş bu tekne de
Tel örgüler ile örtülmüş bu koca şehir
Eller kelepçeli
Ayaklar pranga da
Adaletine sığınır bu can
Vurgunum işte
Vurgunum senin yüreğine be kadın
Rojhat Delil
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Seni seviyorum

Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gülünçlü gözlere yerini bıraktı çocuksu yüreğim
Şaşkınlığım gözlerinin maviliğinde kayboldu.
Dört mevsimin tümü bir aşk etmezdi hani
Hani unutma derim
Ben sen ile varoldum
Seninle de yok olurum
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gecemi aydınlattı yüzü
Huzurum oldu
Sonsuzum
Nefesim
Dünyada aldığım en güzel koku oldu leylak çiçeği masalı
Ferahlattı kalbimi
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Buldum kendimi sözlerinde
Birazda gözlerinde
Sırma olan saçlarında
Mercandı gözlerin
Ahu dudakların mahşerim benim
Sevgi çemberinde dolanan kalbim
Geceme doğan ışık misali
Gündüzüme doğan güneş gibi aydınlattı bu yüreğimi
Bu yılda erken bahar geldi yüreğime
Gökyüzü yarıldı
Ayrılık korkusu yerini sevgiye bıraktı
Sevgi kenetlendi kalbime
Kenetlenen sevgi aşka dönüştü
Kirpiklerin bir ok gibi fırladı yıldızıma
Heyecanlı bakışmıydı benim kisi
Gönlümden çıkan aşk sözcükleri
Sevgimi anlatır gibi
Çatladı dudaklarımdaki hüzün kondu dudaklarına
Seni seviyorum demesi ile son buldu
Rojhat Delil
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Son Nefes
Tut nefesini ,bağırma
Haykırma
Çıkmasın sesin
Soluklanmasın ciğerlerin
Nefes almasın bedenin
Bulansın hasretliğe kalbin
Kapılsın göçe yüreğin
Tut ki sen cumartesi annesi
Milyonlarca kez barışı isteyen
Hadi tut nefesini
Dışa vurmasın duyguların
Sırra kalem bassın hayallerin
Ölsün yüreğindeki çocukluk heyecanı
Boğulsun adi ve yapmacık insanlık
_
Ey tanrı
Tanrıların tanrısı
Yık artık bu dünya yı
Bozulsun artık denge
Çıkar belki yedi ceddi mezardan
Çıkar bahar eskisi gibi çıkmazlardan
Açar güller
Öter bülbüller
Beklentiler son bolur belki
Su serpilir çığı yüzyıllardır yanan kor ateşin
Teslim edilmez gökyüzü kara bulutlara
İstişare edilir kavisli entellektuellizim
Gözyaşları sionist karabasan
Ay delirmiş gündüze karışmış
Güneş kaderi belirler
Kader kederi
Ve sen burjuva
Paranîn ağa babası
İmansizliğın en büyük halkası
Fakiri sömürüp
Zenginin imkânı doruğundaki salatası
Ecnebilerin haritası
Pramitlerin kafatası
Beyinlerin daniskası
Rojhat Delil
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Sosyalizm Demek
Sosyalizm demek ;
İnsanın Demokratik bi'Ulusta İnsanca Yaşamasını Sağlayan.
Ve Özgürce Hakkını Savuna Bilenlerin Mücadelesidir ..!
Sosyalizm demek ;
Çocukların
Kadınların
Anaların
Babaların
Evlatların
Bacıların
Hak ,
Hukuk,
Ve adalet arayışı içerisinde olanların kavgası demektir ..!
Sosyalizm demek ;
Irgatların,
Madencilerin,,
Emekçilerin,
Emektarların,
Emeklilerin,
Kazanç elde etme modeli demektir ....
Sosyalizm demek ;
Onurlu halkların
Din,
Dil,
Irk,
Reng, göz ardı etmek sizin.
Hür bir şekilde kendi kendini yönete bilenlerin modeli demektir ...
Sosyalizm demek ;
Kısıtlanmış hayatların,
Yok edilen hayallerin,
Kurşuna dizilen umutların,
Yağmalanan yarınların,
Yeniden inşa etme savaşı demektir
Sosyalizm demek
Sosyalizm demek ...?
Rojhat Delil
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Sözümüz Var
Sözümüz var " Berkin'e "
Ekmeğimizi,
Aşımızı,
Ve suyumuzu paylaşmak için ..!
Sözümüz var " Cemile'ye "
Ölümü,
Katliami,
Menfaat uğruna, dökülen her bi damla kanın, hesabını sormak için ..!
Sözümüz var " Ceylan'a "
Geleceğe,
Umuda,
Vede yarınlara uzanmak için ..!
Sözümüz var " Taybet'e "
Anayi ,
Bacıyı ,
Vede kadınları , katleden zihniyeti yargılatmak için ..!
Sözümüz var " Vatan'a "
Hırlıya,
Hırsıza,
Hortumcuya geçit vermemek için ..!
Sözümüz var " Ali ismail'e "
Barışa ,
Kardeşliğe,
Ve özgürce bir yaşamı inşa etmek ve savaşmak için ..!
Sözümüz var " çocuksu bedenlere ve gülünçlü boncuk boncuk gözlere "
Cinsel,
Fiziksel,
Duygusal istismara dur demek için ..!
Rojhat Delil
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Tanrı Ve Zaman
Felsefeyi yaklaşım içerisin de artık platonik aşklar
Ayrık bir döngü ile hatmedilir duygu ve düşünceler
Paylaşılan bir toprak bütünlüğü ana vatan
Anlamını yitirilmişliğe götürülen bir din
Ve paraya tapan din tüccarları
Satilik cami helaları
Yakıp yıkılan cami minareleri
Ve aşk
Anlatması güç
Yaşanması bir eda
Gömülü bir tuzak misali yakar yüreği
Yine vurulan bir çocuk
Amansızlığa kapılmış bir anne
Anti depresyon bozgunu olan baba
Bacak arasına sıkışmış kedi
Kedinin miyavlama sesi yankılanır beyinde
Şiaveli mini dövmeler işlenmiş kadinlarin vücutlarında
Küt saçlı ceylanlar hadiseli yapay bir deney misali
Ceylana benzetilen deccal
Deccalin gözünde ateş kin ve nefret
Ve sabrın sonu
Hakkaniyetin bitirilmiş son hali
Yolunu şaşırmış aptal beyhude sarmaşık
Kokuşmuş tezek
Kıskaca alınmış mahzen
Ve şivesini yitirmiş bir sevda beslenir kalplerde
Bilimin dehası yok
Sokaklar sessiz
İnsanlar suskun
Yollar çamur
Dağlar karlarlan kaplı
Ölüm soğuk
Yoğurganlık içten içe yıkık dökük bu şehirde
Ve tanrı ile zaman
Yanlış bir yerde ve yanlış bir zaman da anlatılmış yüreği duygu ile yüklü insanlara
Rojhat Delil
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Tanrıça
Aşksız bir ihtilale yakalandı kalbim
Mahzenine akan kanım şelale misali akıyor kalbine
Kefaleti ödenemeyen bi fahişenin dudaklarında belki de saklı sevgi
Düş kırıklığı yaşıyor firari gönül
Ceryana adaktorize edilen yürek bağımsızlığını yitirmiş
Akan kanla sulanıyor topraklar
Parçalanan kırık bi cam parçası savrulmuş yere
Ölüm dansına kaldırılmış esmer yüzlü çocuklar
Kusursuzca yaratılan tanrıçaya gerdan edilmiş bedenleri
İffetli fahişe iffetsiz tanrıya yar edilmiş doğum esnasında
Karanlığa haps edilen güneş yok etmiş gökyüzünü
Bir bir dökülüyor dağlardaki çiçekler
Kuruyor meyve bahçeleri
Ölüyor güzel gözlü ceylanlar
Din tüccarları makinayla sayım eder paraları
Yokluğa gidermeler yapıyor sömüklü böcekler
Yerlerdeki kan çocuk kanı
Otoriter yer hacmi sayıklar kefareti
İnce ve zarif bade dudaklı fahişeler kdv indirimiyle alıyor giysileri
İskonto zammı eklemiş alım fişlerine
Devşirme politikalarlan sömürülür garibanlar
Cansız küçücük bedenler buzdolaplarında saklınır
Göz görmez ,
Dil lal , kulak duymaz olmuş çığlıkları
Yaşamın en son haykırışlarını
Rojhat Delil
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Tut Elinden Sevgili
Tut elim'den sevgili ;
Devrim yapalım senin ile
Ateşten elbiseler giyip ölüme yürüyelim.
Deniz gibi,
Mahir gibi,
İbrahim gibi,
Tut elim'den sevgili ;
Şiirler yazalım senin ile.
Arif'in " eskittiği prangalari " gibi
Nazımın " pirayesi ",
Yaşar kemal'in " istanbul özlemi "
Feqiyê teyran'ın " zembilfroş'u " gibi ,
Yada türküler seslendirelim senin ile, Gecenin zifiri karanlığında.
Loş ışıklar caddeleri süslesin.
Yağmur yağsın, toprağın üstüne
Bahar koksun,
Sevda koksun,
Aşk ve sevgi koksun,
Tut elim'den sevgili ;
Devrim yapalım senin ile.
Erdal gibi,
Hüseyin gibi,
Mazlum gibi,
Sevdalar alev olsun kalbimiz'de.
Kor ateşlerde yaksın yüreğimizi.
Sineye çekelim
Köz olsun bağrımız.
Mem û zin gibi,
Siyabend û xece gibi,
Xatûnê'nin tek taraflı, zembilfroş'a tutuştuğu aşk gibi
Tut elim'den sevgili tut elim'den ..!
Rojhat Delil
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Umuda Kelepçe
Ah be çocuk
Kaldirmiyor yüreğim
Kaldırmıyor artık
Kanı
Ölümü
Ceset kokan baharı
Umuda kelepçe vurdular
Yok ettiler canları
Tutsak ettiler bedeni
Bitirdiler insanlığı
Dostluğu
Ve kardeşliği
Bi umut'tu yaşayışlığımız
Yarınlarımız
Güneşli günleri özlem ile bekleyişimiz
Ses verin direnişe
Atın artık bir adım
Yada bi karanfil uzatın
Barış için
Kardeşlik için
Geleceği yarınlar ile süslemek için
Dur durun zulümü
Bitirin cana sebep ölümleri
Son verin geleceğe kurşunlar sıkmayı
Vurmayın umuda kelepçeyi
Vurmayın
Bi geleceği fazla görmeyin
Bi hayatı
Bi yaşamı
Bağışlayın gülünç yüzlü çocuklara ..!

Rojhat Delil

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umuda Koşacağız
Yüreğim bi volkan misali patlama aşamasın da
Dil söylemezse bile
Gönül Sessizlik içerisin de
Büyük bir özlem ile çığlığa dönüşür
Nefret olur
Feryat olur
Sarılır bire bir yüreğe
Besler kalbimiz'de ki öfkeyi
Tetikler ?
Tetikler yarası kabuk tutmamış yaramızı
Sözümüz söz
Günümüz hayır
Sevdamız ateş pahasına
Sarılır bu kavgaya
Bir değil binler olur
Gerisi yalan olur
Şaire, şiir
Şiire, gazel
Gazele, ezgi
Ezgiye türkü ile
Yarınlara uzanacağız umut ile ,
Sevgi ile ,
Aşk ile ,
Karanlığa aydınlığa
Ölümü yaşamaya
Yaşamı güzel günler ile süslemeye ..!
Rojhat Delil
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Umut
Yaşam var olduğu sürece
Umut her yerde filizlenir ...
Bazen ;
Bir İş yerin'de
Bazen;
Bir fabrika'da
Bazen;
Bi pazar'da
Bazen de ;
Hayat'ın en güzel akışın'da
Ama her yer'de filizlenir .
Bazen bir çocuğun masum bakışında
Bazen de bi ananın gözyaşları arasında gizlidir.
Ama her yerde
Dağlar'da
Ovalar'da
Obalar'da
Bayırlar'da
Her yer'de
Şehir'de
Köyler'de
Kasabalar'da
Orman'da
Tarlalar'da
Kirların arasında yeşermeyi bekleyen çiçekler arasında
Ama her yer'de
Bazen
Varlık'ta
Yokluk'ta
Ekmek'te
Bazen de
Emek'te
Aş'ta
İş'te
Ama her yer'de
Ben'de
Sen'de
Biz'de
Siz'de
Bizler'de
Sizler'de
Yakinin'da
Uzağin'da
Yanın'da
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Yamacin'da
Karşın'da
Senin ile
Ama her yer'de
Sevgi ile doğar.
Nefret ile yok olur ..!
Rojhat Delil
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Uyan

Uyan artık
Kalk bu derin uykudan
Diren emperyalizme karşı
Daya alnına silahın namlusunu
Haysiyetsizin
Namussuzun
Şerefsizin
Kalleşin
Vede hainin
Tükür yüzüne Celladın
Çocuk katilinin
Kan ile beslenen vampirin
Ve egosunu tatmin edemeyen para babalarının.
Uyan artık ;
Hadi uyan
Uzan Umutlara
Zapt et güneşi
Aydinlat geceyi
Var et insanlığı
Dostluğu
Kardeşliği
Ve yoldaşlığı
Hadi hep beraber koşalım umutlara
Yarınlara
Ve de geleceğe
Akmasın kan
Bitsin bu kavga
Son bulsun bu savaş
Yüreği yanmış analar ve babalar için
Yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılan halkın için
Ve ömrü gasp edilen çocuklar için
Uyan artık hadi uyan ..!
Rojhat Delil
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Üç Fidan
Üç fidan idi.
Yusuf,
Deniz,
Ve Hüseyin,
Üç kardaş ,
Üç yoldaş ,
üç arkadaş
Türkü oldu,
Dolandılar dillere.
Birer can idi,
Binlere döndüler.
Hak adına,
Hukuk adına,
Özgürlük adına,
Göğüslerini sper edip çarpıştılar
Direndiler ve savaştılar ;
Halk için
Barış için
Özgürlük için
Filizlendirdiler kardeşliği ?
" Umutlari ve yarınları "..!
Rojhat Delil
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Üç Şehir
Üç şehir
Karanlık gecelerin son kaybı
Geceye mahkum edilmiş sokak
Işıksız lamba
İronik ranza
Ters esen rüzgar
Gök'teki yıldız
Yeni doğan hilal
Toprağı sulayan ırgat
Tohumu serpen kandaş
Ekini budayan sırdaş
Buğdayı toplayan yandaş
Selam olsun güneşin çocuklarına ve yoldaşlarına
Selam olsun hak yolunda canını hiçe sayan kardaslarima
Yeşermiş fidan
Sarılaşan yaprak
Açılan çiçek
Saçılan menekşe
Hüzünlü bekleyiş
Dikenli patika
Çizilen yol
Yazılan kader
Yok olan duygu
Beklenen umut
Selam olsun güneşin çocuklarına ve yoldaşlarına
Selam olsun hak yolunda canını hiçe sayan kardaslarima
_
Beyazlara bürünmüş cennet
Hava da uçuşan kırlangıç
Özgürlüğü benim seyen yürek
Kefaleti ödenemeyen cehennem
Sokağa bulaşmış kan
Hayatın her anında bekleyen azrail
Ve bozuk satıh
Selam olsun güneşin çocuklarına ve yoldaşlarına
Selam olsun hak yolunda canını hiçe sayan kardaslarima
_
Evlatsız kalan ana ve baba
Babasız kalan çocuk
Kir pas içinde ki demirci
Ekmek parası için canını hiçe sayan kömürcü
Hakkını alamayan işçi
Ölüm ile burun buruna kalan madenci
Kuru soğana parası yetmeyen emekli
Selam olsun güneşin çocuklarına ve yoldaşlarına
Hak ve hukuk yolunda koşturan kardaşlarıma
_
Tozlu raflarda eskimiş plak
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Ellerine kelepçe vurulan gazeteci
Sürgün edilen sanatçı
Tutuklanan demokrat
Sokak aralarında vurulan avukat
Ve üç şehir
Selam olsun güneşin çocuklarına ve yoldaşlarına
Selam olsun hak yolunda canını hiçe sayan yandaslarima..!
Rojhat Delil
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Yar Ha Meyro
Yar ha meyro meyro kê
Şirinê şemmamo kê
Xwina dîl ê de dîkelinê
Agrê dîlê de nabinê
Meyro rîndê narinê
Dîlê nedo dî helinê
Çav rêşe dîl bîrinê
Hawara wi nabinê
Meyro qiza xîdîrê
Pîr nazli û mînzîrê
Xêzeba dîlê wê de
Mina pêt û agîr ê
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Yaşamak
Yaşamak ?
Yaşamak uğruna hep vurulduk öldürüldük
Aşk için
Sevda için
Bu ateşi
Bu alevleri
Kanimizin son damlasına kadar var gücümüzle söndürmek için
Duymayacakmı kimse sesimizi
Sarmayacakmı kimse yaramızı
Çığlığımızı
Feryadımızı
Sitemimizi
Ne ateştir
Yakıyor bedenimi
Ne ateştir
Söndürüleyemiyor alevler gibi yanan kor kalbimi
Ölüyorum işte ;
Ölüyorum menfaat uğruna
Cayır cayır yakiliyorum bodrum katlarında
Cani ce
Hün harca
Katlediliyorum
Ayrılıyor et tırnaktan bir bir
Adina yaşamak koymuşlar bide ...
Oy oy uğruna canımı feda ettiğim mezopotamyam
Sper et yüreğini artık
Sper et bedenini
Özgür bi yaşam için
Özgür bi hayat için
Umut için
Yarınlar için
Et artık varlığını armağan, kurban olduğum
Halkın için
Vatanın için
Bayrağın için
Ömrü kelebeğin kine eşit olan çocuklar için ....!
Rojhat Delil
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Yaşamı Uğruna
Umut ve özgürlük
Hak yolu.
Hukuk yolu
Vefa borcu ile
Emin adımlarla yarınlara uzanacağız
Kazanacağız
Yeneceğiz
Direneceğiz
Yaşamı uğruna ölen yoldaşlarımız için
Bu savaşa dur diyeceğiz
Baş eğmeyeceğiz
Yenilmeyeceğiz
Yıllar geçse bile zafere yürüyeceğiz
Adım adım
Türküler ile
Şiirler ile
Zılgırtlar ile
Karanlığı aydınlık ile zapt edeceğiz ..!
Rojhat Delil
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Yok Edilmiş Bı'şehrin Evladıyım
Yok edilmiş bi'şehrin evladıyım Sokaklarına kan bulaşmış şehrimin sisli puslu caddeleri
Işığı yanmayan sokak lambalari
Bacası tütmeyen harabeler
Yakıp yıkılan evler
Talan edilen köyler
Sokak aralarında vurulan melek yüzlü çocuklar
Köy meydan larında katledilen analar babalar bacılar
Acısı bitmeyen türkülerdir servetim
Yok edilmiş bi'şehrin evladıyım
Bazen suskun
Bazen üzüntülü
Bazen sancılı
Bazen kederli
Bazen hasret acısıyla titrer bedenim
Dedim ya yok edilmiş bi'şehrin evladıyım
İlegaldir bakışlarım
Husumet ile bıraktım gözyaşlarımı
Esen rüzgar şahitti haykırışlarıma vede feryatlarıma
Zevki sefayı bilmem
Acılarımı fuslata verdim
Seher vakti melhem olur yüreği yanık annelere
Derine iner kalemimin mürekkebi
Sözlerim de sitem var
Kalbimde buruk bi acı
Yüreğime çile yerleştirildi bu güne kadar
Yok edilmiş bi'şehrin evladıyım
Yitirilmiş bir aşk
Son bulan destan
Yıkılan han
Yakılmış şehir
Avucu nasır tutmuş baba
Ateşten gömlek giyen ana
Selam olsun
Selam olsun canını can uğruna feda edene
Yok edilmiş bi'şehrin evladıyım
Kana doymayan tanrıçalar besler cellatları
Yok öyle fuslatı heyecanı
Feryattır her bir çocuğun ağlayışı
İsyandır nevrozun ateşi
Rojhat Delil
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Zagros
İşgal altına alınmış coğrafyanın evladıyım
Mezhepsel bir güç tür benim tarihim
Benim adım mezopotamya
Esmer tanrının evladı ahura mazdanın veliahtıyım
Kobani'de bir halkım
Şengal'de ezidi
Dersim'de alevi
Mardin'de süryani
Hakkari'de keldani
Şırnak'ta asuriyim asuri
Savaş meydanı misali yüreğim
Her dört bir tarafım ateşler içinde
Sözcüklerim yetersiz
Kelimelerim anlamsız
Dedimya küçüğüm ben Mezopotamya'yım
Esmer tanrının evladı ahura mazdanın veliahtıyım
Ben bir halkım
Batman'da tori
Siirt'te koçer
Urfa'da arap
Amed'te kürt
Iğdır'da azeri
Bingöl'de zazayım ben zaza
Bakma bana öyle durgun olduğuma
Kesik yaralar var parçalar yüreğimi
Kanar damla damla kanım yağmur misali
Toprağıma kan bulaşmış
Unutulmuş bir tarihtir alın yazım
Dedim ya küçüğüm ben anadoluyum
Tanrı tengrinin evladı zigura'nın veliahtıyım
Ben bir halkım halk
Artvin'de hemşinliyim
Trabzon'da laz
Tekirdağ'da çingen
Edirne'de poşa
Manisa'da boşnak
Ordu'da gürcü
Çorum'da çerkez
Elazığ'da gagkoş
Erzurum'da dadaş
Bolu'da abhazım abhaz
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Zalimin Kızı
Bile bile sen koydun beni bu hale
Yedin bitirdin ömrümü ne çare
Acimadinmı gençliğime
Ağ
Ağ zalimin kızı
Sarhoş ettin
Berduş ettin
Derbedere kardaş ettin
Sokaklarda ayyaş edip
Müptezele eş dost ettin
Aşkından verem olduğumunun
Gözlerine vurulduğumunun
Nasıl bir gencliktir yaşattırıyorsun
Ağ
Ağ hainin kızı
Sarhoş ettin
Berduş ettin
Derbedere kardaş ettin
Sokaklarda ayyaş edip
Müptezele eş dost ettin
Sen gittin gideli
Biranda renklerim soldu
Dünya malı için acımadınmı
Ağ
Ağ zalimin kızı
Sarhoş ettin
Berduş ettin
Derbedere kardaş ettin
Sokaklarda ayyaş edip
Müptezele eş dost ettin
Rojhat Delil
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